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KUR'AN-I KERİM VE ÇEVİRİ HAKKINDA AÇIKLAMA 

Kur'an, insanlara doğru yolu göstererek dünyada Allah'ın rı

zasına uygun olarak yaşamaları, âhirette de Allah'ın azabından 

kurtulup nimetlerini kazanmaları için Allah tarafından Hz. Mu-

hammed'e (s.) vahyedilen Kitap'tır. 

Gelen mesajlar yazılarak ve ezberlenerek korunmuş, günü

müze kadar da hiçbir değişikliğe uğramaksızın gelmiştir. 

Dil ve Çeviri 

Hz. Muhammed'in (s.) ve toplumunun dili Arapça olduğun

dan, Kur'an da Arapça olarak indirilmiştir. 

Kur'an kendi dilini apaçık olarak nitelemekle, kullandığı ke

lime, kavram ve deyimlerin anlaşılmayacak bir yönünün olmadı

ğını vurgulamaktadır. 

Bu tesbit, Arapçadaki bütün ifadelerin yalın ve yüzeysel oldu

ğu anlamına gelmez. Her dilde olduğu gibi, Arapçada da birçok 

edebi sanatın bulunduğu; teşbih, kinaye, mecaz gibi birçoğunun 

Kur'an'da yaygın şekilde kullanıldığı bilinmelidir. 

Bir toplumun dünya görüşü, düşünce tarzı ve ahlakî değerle

ri; hayatı, ölümü ve ölüm sonrasını nasıl yorumladığı kullanılan 

dilde saklıdır. Bu nedenle, bir dilin inceliklerine vakıf olmak, o 

dili konuşanların "dünya"sına nüfuz etmek demektir. 

Kur'an'ın muhatabının tüm insanlar olmasından dolayı onun 

başka dillere çevrilmesinin bir zorunluluk olduğu ortadadır. 

Ancak, Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir "kelam hari

kası" olması, kendine has bir ifade tarzı kullanması, kullandığı 
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birçok kavramın çevrilecek dilde uygun bir karşılığının bulunma

ması gibi sebepler, onun başka bir dile çevrilmesini zorlaştırmak

tadır. Buna rağmen, olabildiği kadar mükemmel bir çeviri için 

gayret sarfedilmelidir. 

Muhteva 

İnsanı Kendisine kulluk etmesi için yaratan Allah, peygam

berlere gönderdiği mesajlarla bu kulluğun nasıl yerine getirile

ceğini de bildirir. Bu kulluk kişinin sadece Allah'a karşı sorum

luluklarını değil, topluma karşı sorumluluklarını da belirler. Bir 

müminin Allah'a karşı önemli görevleri olduğu gibi, diğer insan

lara karşı da önemli görevleri vardır. İman eden bir kimse, bu 

imanı ve teslimiyeti ölünceye kadar ve her yönüyle sürdürmeye 

çalışmak zorundadır. 

Bu kulluğun bir yönü insanları doğru yola; Allah'ın gösterdi

ği yola davet etmektir. 

Bu "davet", ülkelere egemen olan, onların yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarını yağmalayan ve insanları kendilerine kulluk ettir

mek isteyen/ettirenler için zararlı ve tehlikelidir, derhal engellen

melidir. Etkinlik ve zenginliklerinden dolayı kendilerini ilah zan

neden, önlerinde herkesin iki büklüm olduğu sermaye ve güç sa

hipleri, tüm halkı bu ilahi davete karşı çıkmaya çağırırlar. Bu da

vete karşı psikolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve şiddete daya

lı bir savaş başlatırlar. Bütün güçlerini kullanarak, bu davetin 

toplum için zararlı olduğunu, mevcut düzenin mutlaka sürmesi 

gerektiğini savunurlar. Dava adamlarıyla ve davetleriyle alay 

ederler. Bu tedbirler istenen sonucu vermezse, hapis, işkence, 

sürgün ve ölümle tehdit ederek gözlerini korkutmaya, sindirme

ye, yıldırmaya, davalarından vazgeçirmeye ya da uzlaşmalarını 

sağlamaya çalışırlar. Ama şu gerçeğin farkında değildirler: İman 

ile küfür hiçbir zaman uzlaşamaz. 
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İniş Seyri 

Bilindiği gibi, Kur'an bir bütün olarak değil, bölüm bölüm in

dirilmiştir. Bu durum, Kur'an'ın aşamalı bir şekilde duyuruldu

ğunu ve uygulandığını gösterir. Hz. Muhammed'in (s.) peygam

berlikle görevlendirildikten sonraki hayatının onüç yılı Mekke'de, 

on yılı da Medine'de geçmiştir. Bu nedenle Kur'an'ın bir bölümü 

Mekke'de;, bir bölümü de Medine'de indirilmiştir. Mekke döne

minde indirilen âyetler ve sûreler genellikle kısa ve etkili ifadeler

den oluşmaktadır. Bu bölümlerde daha çok Allah'ın gücü, kud

reti, birliği; tüm canlılar, özellikle de insan üzerindeki lütfü, ke

remi, nimeti ve rahmeti vurgulanır. Hz. Muhammed'in peygam

ber olarak görevlendirilmesi de, Kur'an'ın indirilmesi de O'nun 

engin rahmetinden başka bir şey değildir. 

Sık sık kıyametin dehşetinden, öldükten sonra dirilmekten, 

hesaba çekilmekten, cennetin nimetlerinden ve cehennemin aza

bından bahsedilir. Geçmiş peygamberlerin kıssaları sürekli tek

rarlanarak, Kur'an'ın hedefi, yöntemi ve dinamikleri gösterilir. 

İnsanların İslam'a nasıl davet edilecekleri, davete karşı çıkanlar

la nasıl mücadele edileceği, daveti kabul edenlerin nasıl eğitilece

ği işlenir. 

Peygamber'in Medine'ye hicretiyle yeni bir dönem başlar. 

Müslümanların bundan sonraki hayatları sıcak savaşlarla geçer. 

Bu dönemde inen âyetler ve sûreler daha uzundur. Müslüman

ların egemen olduğu bir ortam oluştuğundan, evlenme, boşan

ma, zekat, hac, savaş, içki, kumar, zina, faiz, alışveriş, borçlan

ma gibi toplumsal hayatı düzenleyen kurallar inmeye başlar. 

Müslümanlar bu dönemde Kitap Ehli'yle de mücadele etmek 

zorunda kalırlar. Bu nedenle, Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın arka 

planına ışık tutan birçok bölüm iner. Onların Allah'ın birliğinden 

nasıl uzaklaştıkları, peygamberlerine nasıl davrandıkları anlatı

lır. Onlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği açıklanır. 
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Bu dönemin diğer önemli bir konusu da, münafıklar ve onla

ra karşı takınılması gereken tavırdır. Kur'an onların, İslam top

lumuna karşı arz ettikleri tehlikeye temas eder ve onlara karşı iz

lenmesi gereken siyaseti açıklar. 

Bu dönemde müslüman bir toplum oluşmuş, Kur'an, Pey-

gamber'in önderliğinde pratiğe geçirilmiştir. Bu mücadelenin na

sıl başladığı, nasıl geliştiği ve nasıl sonuçlandığı bilindiğinde 

Kur'an'ın hedefi ve davası daha iyi anlaşılacaktır. Bunun için 

Kur'an'ın iniş seyri ve bu seyir esnasmda işlenen konular, anla

tılan kıssalar ve kullanılan kavramlar bilinmeli, bunların yoğun

luğuna ve sürekliliğine dikkat edilmelidir. 

Bu vesileyle, birikimlerinden faydalandığımız, Şeyho Duman, 

Kemal Kelleci, Hikmet Zeyveli ve İbrahim Türklü başta olmak 

üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

Genelde bütün insanların, şirkin ve cahiliyenin karanlığın

dan kurtulması; özelde ise, Allah'ın gösterdiği yolu izlemek iste

yenlerin eğitilmesi için Kur'an'ın her zaman gündeme getirilmesi 

ve gündemde tutulması gerekir. 

Bu çalışmanın, Kur'an ahlakına sahip insanlar yetişmesine 

vesile olması dileğiyle. 

Şeref Aziz Taha - Kemal Çelik 

Ankara 2004 



1/Fatiha Sûresi, 2/Bakara Sûresi 

1-FATİHA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 7 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 3 Övülmesi gereken, âlemlerin Rabbi, rahmeti sonsuz ve 

sürekli, Hesap Günü'nün hakimi Allah'tır. 
4 Rabbimiz! Ancak Sana kulluk eder, ancak Sen'den yar

dım dileriz. 
5 7 Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu

na; Seni kızdıranların ve sapanların yoluna değil. 

2- BAKARA SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 286 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mîm. 
2 Bu Kitab'ın söylediklerinin doğruluğunda hiçbir kuşku yok

tur. Allah'ın azabından korunmak isteyenlere yol gösterir. 
3 Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdi

ğimiz nimetlerden başkalarına da harcarlar. 
4 Onlar, sana indirilene de, senden öncekilere indirilene de 

iman ederler. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 
5 İşte Rablerinin gösterdiği yolu izleyenler ve kurtuluşa ere

cek olanlar onlardır. 
6 Kafirleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; 

inanmazlar. 
7 Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, 

gözlerinde de perde vardır. İşte onlar, büyük bir azaba uğ

rayacaklardır. 
8 9 İnanmadıkları halde, "Biz de Allah'a ve Âhiret Günü'ne 

inanıyoruz" diyerek Allah'ı ve iman edenleri kandırmak is

teyen kimseler var. Oysa onlar ancak kendilerini kandırır

lar da farkında olmazlar. 
10 Kalplerinde hastalık vardır, Allah da hastalıklarını artır

mıştır. Yalan söyledikleri için can yakıcı bir azaba uğra

yacaklardır. 
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11 Onlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz 

ıslah ediciyiz" derler. 
1 2 Hayır, onlar fesat çıkaran kimselerdir, ama bunun farkın

da değillerdir. 
1 3 Onlara, "Diğer insanların hakikate inandığı gibi siz de 

inanın" denildiğinde, "Biz onlar gibi akılsız mıyız?" derler. 

Asıl akılsızlar onlardır, ama bunu bilmezler. 
1 4 İman edenlerle karşılaştıklarında: "Biz de sizin gibi inanı

yoruz" derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise: 

"Biz sizin yanınızdayız, onlarla alay ediyoruz" derler. 
1 5 Allah da onlarla alay edecek ve onları azgınlıkları içinde 

bocalattıracaktır. 
1 6 Çünkü onlar doğru yolu değil, sapıklığı satın almışlar; bu 

nedenle alışverişleri kâr getirmemiş, doğru yolu da bula

mamışlardır. 
1 7 Seninle onlann durumu şuna benzer: Sen, çevresini ay

dınlatmak için ateş yakan kimse gibisin. Ateş etrafını ay

dınlattığında Allah onların ışığını yok eder, karanlığa gö

merek görmelerine engel olur. 
1 8 Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık doğru yola döne

mezler. 
1 9 Ya da zifiri karanlıkta, şimşek ve gökgürültüsü altında 

gökten boşanan yağmura tutulup, yıldırım çarpmasıyla 

öleceğinden korkarak parmaklarını kulaklarına tıkayan 

kimselere benzerler. Allah, kâfirleri kuşatmıştır. 
2 0 Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alacak. Şimşek et

raflarını aydınlatınca onun ışığında yürürler, üzerlerine 

karanlık çöktüğünde ise oldukları yerde kalakalırlar. Al

lah dileseydi onları sağır ve kör ederdi. Çünkü Allah'ın 

gücü her şeye yeter. 
2 1 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 

kulluk edin ki O'nun azabından korunabilesiniz. 
2 2 Sizin için yeryüzünü bir dinlenme yeri yapan, gökyüzünü 

düzenleyen; gökten indirdiği suyla ihtiyacınız olan ürünle

ri yetiştiren O'dur. Öyleyse Allah'a bile bile eşler koşmayın. 
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2 3 Eğer kulumuza indirdiğimizin doğruluğundan kuşku du

yuyorsanız onların benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer 

sözünüzde samimi iseniz, Allah'tan başka güvendiklerini

zi de yardıma çağırın. 
2 4 Eğer bunu yapamazsanız, hiçbir zaman da yapamazsınız, 

yakacağı insanlar ve taşlar olan, kafirler için hazırlanmış 

ateşten çekinin. 
2 5 İman edip salih amel işleyenlere, içlerinden sular akan 

cennetlere gireceklerini müjdele. Onlara orada nimetler 

sunulduğunda: "Bunların benzeri bize daha önce de veril

mişti" derler. Onlar orada tertemiz eşler edinecekler ve te

melli kalacaklardır. 

26-27. Allah, bir sivrisineği veya ondan daha basit bir yaratığı ör

nek vermekten çekinmez. İman edenler bunun Rablerin¬ 

den gelen bir hakikat olduğunu bilirler. Kâfirler ise: "Allah 

bu örneği niçin verdi?" derler. Allah onunla birçok kimse

yi saptırır, bir çok kimseyi de doğru yola iletir. Onunla an

cak fâsıkları saptırır. Çünkü onlar söz verdikleri halde Al

lah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmezler, Allah'ın 

birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırırlar ve yeryüzünü fesa

da boğarlar. İşte onlar hüsrana uğrayacaklardır. 
2 8 Ölü idiniz size hayat verdi, sonra öldürecek, sonra yeni

den diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz. Buna rağ

men Allah'ın gücünü nasıl inkar edersiniz? 
2 9 Yeryüzünde ne varsa sizin için yaratan, sonra göğe yöne

lerek onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Çünkü O, 

her şeyi bilir. 
3 0 Bir zamanlar Rabbin, meleklere: "Ben yeryüzünde bir ha

life yaratacağım" demişti. Melekler: "Biz seni övgüyle yü

celtip takdis ederken, orada fesat çıkaracak ve kan döke

cek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah: "Ben, sizin bil

mediklerinizi bilirim" dedi. 
3 1 Ve Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere 

gösterip: "Dedikleriniz doğruysa onların isimlerini Bana 

söyleyin bakalım" dedi. 
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3 2 Melekler: "Sen mükemmelsin. Bizim, Sen'in bize öğretti

ğinden başka bilgimiz yoktur. Her şeyi bilen ve her şeye 

hükmeden ancak Sen'sin" dediler. 
33 Allah: "Ey Âdem! Onların isimlerini bunlara söyle" dedi. O, 

onlann isimlerini meleklere bildirince, Allah: "Ben size, 'gök

lerin ve yerin gizli gerçekliğini de, açıkladıklarınızı ve gizle

diklerinizi de en iyi Ben bilirim' dememiş iniydim?" dedi. 
3 4 Sonra meleklere: "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis'in 

dışında hepsi secde etmişti. O ise büyüklük taslayarak 

bundan kaçındı ve kafir oldu. 
3 5 "Ey Âdem! Eşinle cennete yerleşin ve orada dilediğinizden 

bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zulmet

miş olursunuz" dedik. 
3 6 Ama şeytan onları kandırarak bulundukları yerden çıkar

dı. Biz de: "Birbirinize düşman olarak oradan inin. Yeryü

züne yerleşip bir süre orada geçineceksiniz" dedik. 
3 7 Âdem yaptığının yanlış olduğunu anladı, Rabbine yalvar

dı, O da onun tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri ka

bul eder, çok merhametlidir. 

38-39. "Hepiniz oradan inin, size katımdan bir yol gösterici gele

cektir. O zaman kim gösterdiğim yola uyarsa, işte onlar 

ne korkacak, ne de üzüleceklerdir. Hakikati inkar edip 

âyetlerimizi yalanlayanlar ise temelli olarak cehennemde 

kalacaklardır" dedik. 
4 0 Ey İsrâiloğullan! Size verdiğim nimetleri hatırlayın ve Ba

na verdiğiniz sözü tutun ki Ben de size verdiğim sözü tu

tayım. Ve ancak Ben'den korkun. 
4 1 Size geçmişte bildirilmiş olan haberleri doğrulamak için 

indirdiğim bu vahye inanın; onu ilk inkar eden siz olma

yın. Âyetlerimi küçük bir kazanç karşılığında satmayın, 

azabımdan çekinin. 
4 2 Hakka bâtılı karıştırmayın, hakikati bile bile gizlemeyin. 
4 3 Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'ın önünde eğilenlerle 

beraber eğilin. 
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44 Kendinizi dışta tutarak, diğer insanları dindarlığa mı teş

vik ediyorsunuz? Hem de ilahî kelamı okuyup durduğu

nuz halde... Siz aklınızı kullanmıyor musunuz? 
45 Sabrederek ve yalvarıp yakararak Allah'tan yardım dileyin. 

Doğrusu bu, Allah'tan korkanların dışındakilere zor gelir. 
4 6 Onlar ise, Rablerine döneceklerine ve kavuşacaklarına 

kesin olarak inanırlar. 
4 7 Ey İsrâiloğullan! Size verdiğim nimetleri ve sizi diğer top

lumlara üstün kıldığım zamanlan hatırlayın. 
4 8 Kimsenin başkasına faydasının dokunmayacağı, kimse

nin aracılığının kabul edilmeyeceği, kimseden fidye alın

mayacağı ve kimsenin yardım görmeyeceği Gün'ün aza

bından korunun. 
49 Sizi, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayarak si

ze en ağır işkenceleri yapan Firavun'un elinden kurtar

mıştık. Bu, Rabbinizin büyük bir sınavı idi. 
5 0 Önünüzdeki denizi yararak sizi kurtarmış ve Firavun'un 

adamlarını gözünüzün önünde suda boğmuştuk. 
51 Musa'ya kırk gece süre vermiştik. O gittikten sonra kendi

nize zulmederek buzağı heykeline tapmaya başlamıştınız. 
5 2 Buna rağmen, şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık. 
5 3 Doğru yola giresiniz diye Musa'ya Kitab'ı; doğruyu yanlış

tan ayıracağı ölçüyü vermiştik. 
5 4 Mûsâ, kavmine: "Ey kavmim! Buzağı heykeline tapmakla 

kendinize zulmettiniz. Öyleyse yaratıcınıza tövbe edin ve 

nefislerinizi temizleyin. Yaratıcınız katında sizin için en 

hayırlısı budur. Böylece Allah tövbenizi kabul etsin. Çün

kü O, tövbeleri kabul eder, çok merhametlidir" demişti. 
5 5 "Ey Mûsâ! Allah'ı gözlerimizle görmedikçe sana inanma

yız" demiştiniz de, gözleriniz göre göre sizi yıldıran çarp

mıştı. 
5 6 Şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi yeniden dirilt-

miştik. 
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5 7 Size bulutlarla gölge yaptık, kudret helvası ve bıldırcın in

dirdik. "Verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin" dedik. 

Onlar Bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. 
5 8 "Şu beldeye girin ve yiyeceklerinden bol bol yiyin. Ancak, 

kapıdan boyun eğerek girin ve 'bizi bağışla' deyin ki gü

nahlarınızı bağışlayalım. İyi davrananlara sınırsız ödül 

verelim" demiştik. 
5 9 Ama zâlimler, o sözü kendilerine söylenmeyen bir sözle 

değiştirdiler. Biz de yoldan çıktıkları için üzerlerine gök

ten bir belâ indirdik. 
6 0 Mûsâ, kavminin şu ihtiyacı için Bize yalvarmıştı da: "Değ

neğinle kayaya vur" demiştik. Ondan oniki pınar fışkırdı 

ki her kabile su içeceği yeri bilsin. Mûsâ: "Allah'ın verdik

lerinden yiyin, için. Yeryüzünde bozgunculuk ederek ka

rışıklık çıkarmayın" demişti. 
6 1 Yine demiştiniz ki: "Ey Mûsâ! Biz, tek çeşit yemekten 

usandık. Rabbine yalvar da bizim için sebze, hıyar, sarım

sak, mercimek ve soğan bitirsin." Mûsâ da: "Hayırlı olanı 

daha değersiziyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse 

Mısır'a geri dönün, istedikleriniz orada" dedi. Böylece ye

niden zelil, yoksul düştüler ve Allah'ı kızdırdılar. Bu, Al

lah'ın âyetlerini inatla inkar etmeleri, peygamberleri hak

sız yere öldürmeleri, Allah'a karşı gelmeleri ve hakkın sı

nırını aşmaları yüzündendi. 
6 2 Şu Kur'an'a iman edenler ile, Yahudi, Hıristiyan ve Sâbi-

îlerden Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanıp salih amel işle

yenlerin ödüllerini Rableri verecek ve onlar ne korkacak, 

ne de üzüleceklerdir. 
63 İşte o zaman, Sina Dağı'nın eteklerinde sizden söz almış, 

"Size verdiğimize bütün gücünüzle sanlın ve öğüdünü tu

tun ki azabımdan korunabilesiniz" demiştik. 
6 4 Bunun ardından yine yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın lütfü ve 

rahmeti olmasaydı, kesinlikle hüsrana uğrardınız. 
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65 Nitekim, içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri biliyor

sunuz. Onlara, "Aşağılık maymunlar gibi olun" dedik. 
66 Bunu, çağdaşlarına ve sonraki nesillere ibret, Allah'ın 

azabından korunmak isteyenlere de öğüt ve ders kıldık. 
67 O zaman Mûsâ, kavmine: "Allah, bir sığır boğazlamanızı em

rediyor" demişti. Onlar da: "Bizimle dalga mı geçiyorsun?" 

dediler. Mûsâ: "Cahillik etmekten Allah'a sığınırım" dedi. 
68 "Öyleyse bizim için Rabbine yalvar da bize onun niteliğini 

açıklasın" dediler. Mûsâ: "Allah onun ne çok yaşlı, ne de 

çok genç, orta yaşlı bir sığır olmasını istiyor. Artık size 

emredileni yapın" dedi. 
69 "Rabbine bizim için yalvar da bize onun rengini açıklasın" 

dediler. Mûsâ: "Allah onun, görenlerin içini açan, parlak 

sarı bir sığır olmasını istiyor" dedi. 
70 "Rabbine bizim için yalvar da bize onun niteliğini daha 

açık bildirsin. Çünkü sığırlar birbirine benzer. Eğer Allah 

dilerse doğruyu bulmuş oluruz" dediler. 
71 Mûsâ: "Allah onun, çift sürerek ve ekin sulayarak yıpran-

mamış, sağlam, alacasız bir sığır olmasmı istiyor" dedi. 

Bunun üzerine: "İşte şimdi gerçeği bildirdin" dediler ve 

onu boğazladılar. Az kalsın yapmayacaklardı. 
72 Bir zamanlar bir adam öldürmüş ve suçu birbirinizin üs

tüne atmıştınız. Allah ise gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı. 
73 Faili meçhul cinayetlerin bir kısmından bütün toplumu 

sorumlu tutun. İşte Allah, bu yolla insanların öldürülme

sine engel olur ve iradesini gösterir ki aklınızı kullanasınız. 
74 Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi hatta da

ha da katı oldu. Çünkü kimi taşlar var ki içinden ırmaklar 

akar, kimi yarılır içinden su çıkar, kimi de Allah korkusuy

la yuvarlanıp düşer. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. 
75 Onların size inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Onların bir 

çoğu Allah'ın kelamını dinler, ama anladığı halde onu bi

le bile çarpıtır. 
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76 İman edenlerle karşılaştıklarında, "Biz de sizin gibi inanı
yoruz" derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıklarında ise: 
"Rabbinizin kelamını size karşı delil olarak kullansınlar 
diye mi Allah'ın size açıkladığını onlara haber veriyorsu
nuz? Aklınızı niye kullanmıyorsunuz?" derler. 

77 Allah'ın, gizlediklerini de, açıkladıklarını da bildiğini bil
miyorlar mı? 

78 İçlerinde Kitab'ı bilmeyen, kitaptan habersiz kimseler var. 
Bildikleri ancak bir takım kuruntulardır. Onlar ancak 
zanna dayanırlar. 

79 Küçük bir kazanç elde etmek için kendi yazdıklarını Ki-
tab'a isnat edip, "Bu, Allah katındandır" diyenlere yazık
lar olsun! Yazdıklarından ve kazandıklarından dolayı on
lara yazıklar olsun! 

80 "Ateş bizi bir kaç günden fazla yakmaz" derler. De ki: "Allah 
öyle mi söyledi? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Yok
sa Allah'a bilemeyeceğiniz bir şeyi mi isnat ediyorsunuz?" 

81 Hayır, kim kötülük işler de günaha boğulursa, işte onlar 
içinde temelli kalmak üzere cehennemliktir. 

82 İman edip sâlih amel işleyenler de temelli kalmak üzere 
cennetliktir. 

83 İsrailoğullanndan, Allah'tan başkasma kulluk etmeye
ceklerine, ana-babaya, yalanlara, yetimlere ve yoksullara 
iyilik edeceklerine; namazı kılıp, zekâtı vereceklerine dair 
söz almıştık. Ama pek azınız hariç sözünüzden caydınız. 
Zaten siz, dönek kimselersiniz. 

84 Yine sizden, birbirinizin kanını dökmeyeceğinize ve birbi
rinizi yurdunuzdan çıkarmayacağınıza dair söz almıştık 
ve siz bunu kabul etmiştiniz. Şimdi de buna şahitlik ya
pıyorsunuz. 

85 Buna rağmen birbirinizi öldürdünüz, yasak olduğu halde 
kendi halkınızın bir kısmını yurdundan çıkardınız, onla
ra zulüm ve düşmanlık etmek üzere el ele verdiniz. Size 
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esir olarak geldiklerinde onlardan fidye istediniz. Yoksa 

Kitab'm bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsu

nuz? Böyle yapanların karşılığı, dünya hayatında aşağı

lanma, Kıyamet Günü'nde de en çetin azaba uğratılmadın 

Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. 
86 İşte onlar, âhirete karşılık dünya hayatını tercih etmişlerdir. 

Bu yüzden ne azapları hafifletilir, ne de yardım görürler. 
87 Musa'ya Kitap vermiş ve ardı sıra elçiler göndermiştik. 

Meryem oğlu İsa'ya da apaçık deliller vermiş ve onu kut

sal ruh ile desteklemiştik. Allah'ın elçileri size hoşlanma

dığınız şeyler getirdiğinde büyüklük taslayarak kimini ya

lanladınız, kimini de öldürdünüz. 
88 "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır, hakikati inkar et

tikleri için Allah onlan rahmetinden uzaklaştırmıştır. 

Çünkü onlar, basmakalıp birkaç şeye inanırlar. 
89 Allah katmdan, sahip olduklan hakikati doğrulayan bir 

Kitap geldiğinde, daha önce kafirlere karşı zafer kazan

mak istemelerine rağmen bildikleri hakikati inkar ettiler. 

Allah, kâfirleri rahmetinden uzaklaştıracaktır. 
90 Allah'ın, lütfuyla dilediği kuluna vahyetmesini çekemeyip, 

Allah'ın indirdiği hakikati inkar etmek suretiyle kendileri

ni ne kötü bir şey karşılığında sattılar! Bu yüzden Allah'ı 

iyice kızdırdılar. Kâfirler, küçük düşürücü bir azaba uğ

rayacaklardır. 
91 Onlara, "Allah'ın indirdiğine inanın" denilince, "Biz ancak 

bize indirilene inanırız" derler ve bildiklerini doğrulayan 

hakikat bile olsa onun dışmdakileri inkar ederler. De ki: 

"Gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygam

berlerini niçin öldürüyordunuz?" 
92 Mûsâ size apaçık deliller getirmişti. Siz ise onun yokluğun

da kendinize zulmederek buzağı heykeline tapınıştınız. 
93 Sina Dağı'nm eteklerinden sizden söz almış, "Size verdiği

miz emanete kuvvetle sanlın ve söylediklerine kulak ve-
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rin" demiştik. "Duyduk ama karşı geliyoruz" demiştiniz. 

Hakikati inkar ettiklerinden dolayı kalpleri buzağı heyke

li sevgisiyle doldu. De ki: "Eğer inanıyorsanız inancınız si

ze ne kötü şeyler yaptırıyor." 
94 De ki: "Âhiret yurduna ancak siz sahip olacaksanız ve bu 

inancınızda samimi iseniz ölümü dilesenize!" 
95 Yaptıklarından dolayı onu asla dileyemezler. Çünkü Al

lah, zalimleri çok iyi bilir. 
96 Onlar dünyaya, Allah'a ortak koşanlardan bile daha düş

kündürler. Onların her biri binlerce yıl yaşamak ister. Oy

sa uzun yaşaması onu Allah'ın azabından kurtarmaz. 

Çünkü Allah, onlann bütün yaptıklarını görmektedir. 

97-98. D e j ^ . "Kim, Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine, kendin

den öncekileri tasdik edici, inananlara yol gösterici ve müj

de olarak indirdiği için Cibril'e düşmanlık beslerse; kim, 

Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikâl'e düşman

lık beslerse bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır." 
99 Doğrusu sana apaçık âyetler indirdik. Onları yoldan çı

kanlardan başkası inkar etmez. 
1 0 0 Allah'a ne zaman söz verdilerse bir kısmı sözünden dön

medi mi? Hayır, onlann çoğu inanmıyor. 
101 Allah katından ne zaman sahip oldukları hakikati doğru

layan bir peygamber gelse, Kitap verilenlerin bir kısmı 

sanki onu hiç bilmiyormuş gibi Allah'ın Kitab'ına arkası

nı döner. 
1 0 2 Ve Süleyman'ın yönetimi sırasmda şeytanca niyetler taşı

yan kimselerin telkinlerine uyarlar. Oysa Süleyman haki

kati inkar etmedi, o şeytanca niyetler taşıyanlar halka si

hir öğreterek hakikati inkar etti. Onlar, Babil'deki Hârût 

ve Mârût adlarındaki iki nüfuzlu kişi vasıtasıyla ihdas edi

lene uyarlar. Bu ikisi: "Biz ancak bir fitneyiz, sakın haki

kati inkar etmeyin" demeden kimseye bir şey öğretmiyor

lardı. Ve onlar bu ikiliden, kan koca arasında huzursuz-
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luk çıkaracak şeyler öğreniyorlardı; ancak Allah'ın izni ol
madan onunla kimseye zarar veremezlerdi. Sadece kendi
lerine zarar veren ve hiçbir faydası olmayan bir bilgi edini
yorlardı. Oysa onlar, bu işle uğraşanların ahiretin güzelli
ğinden nasipsiz kalacağını biliyorlardı. Karşılığında ruhla
rını sattıkları şeyin ne kötü olduğunu keşke bilselerdi! 

1 0 3 Eğer iman edip korunmuş olsalardı, Allah katındaki kar
şılık kendileri için daha iyi olurdu. Keşke bilselerdi! 

1 0 4 Ey iman edenler! "Bizi güt" demeyin, "Bizi gözet" deyin ve 
dinleyin. Kafirler can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 

1 0 5 Ne Kitap Ehli'nden hakikati inkar edenler, ne de ortak ko
şanlar Rabbiniz katmdan size bir hayır indirilmesinden 
hoşlanırlar. Oysa Allah, rahmetini dilediğine ulaştırır. 
Çünkü Allah, sınırsız lütuf sahibidir. 

1 0 6 Bir âyeti yürürlükten kaldırır veya unutturursak, yerine 
ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın 
gücünün her şeye yettiğini bilmez misin? 

1 0 7 Allah'ın göklere ve yere egemen olduğunu bilmez misin? 
Sizin Allah'tan başka ne bir koruyucunuz, ne de yardım
cınız vardır. 

loş. yoksa daha önce Musa'dan istenenleri siz de kendi elçi
nizden mi istiyorsunuz? Kim küfrü imana tercih ederse 
doğru yoldan sapmış olur. 

1 0 9 Kitap Ehli'nin çoğu, hakikat kendileri için apaçık ortaya 
çıktıktan sonra bile, içlerindeki haset yüzünden, sizi ima
nınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allah hükmünü 
verinceye kadar onlan hoşgörün, geçin. Çünkü Allah'ın 
her şeye gücü yeter. 

1 1 0 Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yaptığınız her iyi
liğin karşılığını Allah katında bulursunuz. Çünkü Allah, 
bütün yaptıklarınızı görmektedir. 

m. «Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası cennete giremeye
cek" derler. Bu onlann kuruntulandır. De ki: "Eğer doğru 
söylüyorsanız delilinizi getirin." 
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112 Hayır, kim iyi davranarak Allah'a teslim olursa, ödülünü Rab¬ 
bi verecektir. İşte onlar ne korkacak, ne de üzüleceMerdir. 

1 1 3 Kitab'ı okuyup durdukları halde, Yahudiler: "Hıristiyanlar 
sağlam bir inanca sahip değildir"; Hıristiyanlar da: "Yahu
diler sağlam bir inanca sahip değildir" derler. Birşey bil
meyenler de onların söylediğini tekrar eder. Allah çekiş
tikleri konularda Kıyamet Günü karar verecektir. 

1 1 4 Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasını engelleyen 
ve onların tahrip olmasına çalışandan daha zalim kim 
vardır? Onlar oralara ancak korkarak girebilmelidir. İşte 
onlar dünyada aşağılanacak, ahirette de çetin bir azaba 
uğrayacaklardır. 

1 1 5 Doğu da, batı da Allah'ındır. Ne tarafa yönelirseniz, Allah 
sizinle beraberdir. Çünkü Allah, her şeyi kuşatır ve bilir. 

1 1 6 İnsanların bir kısmı da: "Allah çocuk sahibi oldu" der. Ha
yır, O, böyle niteliklerden uzaktır. Göklerde ve yerde ne 
varsa O'nundur, her şey O'na boyun eğmektedir. 

1 1 7 Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Bir şeye karar verdiği za
man ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. 

118 Bir şey bilmeyenler: "Allah neden bizimle konuşmuyor yahut 
bize bir âyet mdirrniyor?" derler. Kendilerinden öncekiler de 
onların dediğini demişti. Düşünceleri birbirine benziyor. Ke
sin olarak inanan kimseler için âyetleri iyice açıkladık. 

1 1 9 Doğrusu biz seni, müjdeci ve uyarıcı olarak hakikat ile 
gönderdik. Sen, cehennemliklerden sorumlu tutulmaya
caksın. 

1 2 0 Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler ve Hıristiyan
lar senden hoşnut olmayacaklardır. De ki: "Doğru yol, Al
lah'ın gösterdiği yoldur." Sana gelen ilimden sonra onla
rın nevalarına uyacak olursan, Allah'a karşı ne bir koru
yucu, ne de bir yardımcı bulabilirsin. 

121 Kendilerine verdiğimiz Kitab'ı okuyup gereğini yapanlar 
var ya, işte onlar ona iman ederler. Onu inkar edenler ise 
hüsrana uğrayacaklardır. 
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1 2 2 Ey İsrailoğullan! Size verdiğim nimetleri ve sizi diğer top
lumlara üstün kıldığım zamanlan hatırlayın. 

1 2 3 Kimsenin başkasma faydasının olmayacağı, kimseden fid
ye kabul edilmeyeceği, kimseye aracılığın fayda vermeyece
ği ve kimsenin yardım da görmeyeceği Gün'deki azaptan 
korunun. 

124 Rabbi, İbrahim'i bir takım emirlerle denemiş, o da onlan 
yerine getirmişti. Allah: "Seni insanlara önder yapacağım" 
dedi. O: "Soyumdan da önderler çıkar" deyince, Allah: 
"Onlar için söz veremem" dedi. 

1 2 5 Kabe'yi, insanların toplanacağı güvenli bir yer yaptık. "İb
rahim'in makamında ibadet edin" dedik. İbrahim ve İsma
il'e, "Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve sec
de edenler için Ev'imi temiz tutun" demiştik. 

1 2 6 İbrahim: "Rabbim! Burayı güvenli bir yer yap. Halkından 
Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenleri çeşitli nimetlerle 
rızıklandır" demişti. Allah: "Hakikati inkar edeni de kısa 
bir süre zevk içinde yaşatır, sonunda cehenneme soka
nın. Orası ne kötü bir yerdir" diye yanıt verdi. 

1 2 7 İbrahim ve İsmail, Kabe'nin temellerini yükseltirken şöy
le diyordu: "Rabbimiz! Bunu kabul et; çünkü Sen, her şe
yi işitir ve bilirsin". 

1 2 8 "Rabbimiz! Bizim Sana teslim olmamızı sağla. Soyumuz
dan da Sana teslim olacak bir toplum çıkar. Bize ibadet 
yollanmızı göster ve tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri 
kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." 

1 2 9 "Rabbimiz! Onlara aralarından, Sen'in âyetlerini okuyacak, 
Kitab'ı, hikmeti öğretecek ve onlan arındıracak bir elçi gön
der. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan ancak Sen'sin." 

1 3 0 İbrahim'in dininden ancak aklını kullanmayan yüz çevi
rir. Çünkü Biz İbrahim'i dünyada seçip yücelttik, o âhi-
rette de salihlerden biri olacaktır. 

131 Rabbi ona, "Bana teslim ol" dediğinde, "Her şeyin ve her
kesin Rabbine teslim oldum" demişti. 
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132 İbrahim de, Yakup da çocuklarına şu vasiyette bulundu: 
"Çocuklarım! Allah bu dini sizin için seçti. Öyleyse ancak 
müslüman olarak can verin." 

133. Yakub'un ölüm döşeğindeyken söylediklerini biliyorsu
nuz. Çocuklarına, "Ben öldükten sonra neye kulluk ede
ceksiniz?" diye sormuştu da, onlar, "Senin ve ataların İb
rahim, İsmail ve İshak'm ilahı olan tek Allah'a kulluk ede
cek ve O'na teslim olacağız" diye cevap vermişlerdi. 

134 O toplumlar geçip gittiler. Onlann hak ettikleri kendileri
ne, sizin hak ettiğiniz de size yazılacak; siz onlann yaptık-
lanndan sorumlu tutulmayacaksınız. 

135. «Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulaşınız" der
ler. De ki: "Hayır. Biz, bâtıl olan her şeyden yüz çeviren ve 
Allah'a ortak koşmayan İbrahim'in dinine uyarız." 

1 3 6 "Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yâ-
kub'a ve onlann soyundan gelenlere indirilene; Rablerin¬ 
den Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberlere verilenlere 
iman eder; aralarında hiçbir ayran gözetmeyiz. Ve biz 
O'na teslim olmuşuz" deyin. 

1 3 7 Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş; 
yüz çevirirlerse, doğru yoldan sapmış olurlar. Onlara kar
şı Allah sana yeter. Çünkü O, her şeyi işitir ve bilir. 

1 3 8 Allah'ın modeline uyun. Kimin modeli Allah'mkinden da
ha güzel olabilir? "Biz ancak O'na kulluk ederiz" deyin. 

1 3 9 "Hepimizin Rabbi de O olduğu halde bizimle Allah hak
kında neden tartışıyorsunuz? Bizim yaptıklanmızın so
rumluluğu bizim, sizin yaptıklannızın sorumluluğu sizin
dir. Biz samimi olarak O'na bağlanmışız" de. 

140. "Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onlann soyun
dan gelenlerin Yahudi veya Hıristiyan olduğunu mu söy
lüyorsunuz?" De ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah 
mı? Allah tarafından kendisine bildirilen gerçeği gizleyen
den daha zalim kim vardır? Ama Allah, yaptıklarınızdan 
gafil değildir." 
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141 O toplumlar geçip gittiler. Onların hak ettikleri kendileri
ne, sizin hak ettikleriniz size yazılacak, siz onların yaptık
larından sorumlu tutulmayacaksınız. 

142 Düşüncesiz kimseler: "Onlar şimdiye kadar yöneldikleri 
kıbleden neden vazgeçtiler?" diyecekler De ki: "Doğu da, 
batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir." 

1 4 3 Böylece, Allah'ın elçisi size örnek olsun, siz de diğer in
sanlara örnek olasınız diye sizi hayırlı bir toplum yaptık. 
Seni bu kıbleye, elçi'ye uyanla uymayanı ayıralım diye yö
nelttik. Doğrusu bu, Allah'ın doğru yola eriştirdiklerinden 
başkasına çok zor gelir. Allah, inancınızın karşılığını vere
cektir. Çünkü Allah, kullarına karşı çok şefkatli, çok mer
hametlidir. 

144 Yüzünü göğe çevirip durduğunu biliyoruz. Artık seni hoş
nut olacağm kıbleye yönelteceğiz. Öyleyse yüzünü Mes-
cid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzü
nüzü o yana çevirin. Kitap verilenler, onun Rablerinden 
gelen bir hakikat olduğunu bilirler. Allah onların yaptık
larından gafil değildir. 

1 4 5 Kitap verilenlere her türlü delili getirsen de senin kıblene 
uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Zâten 
onlar da birbirlerinin kıblesine uymuyorlar. Sana gelen 
ilimden sonra onların nevalarına uyacak olursan, o tak
dirde mutlaka zulmetmiş olursun. 

1 4 6 Kitap verdiklerimiz, onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi 
tanırlar. Fakat onlann bir kısmı bile bile hakikati gizliyor. 

1 4 7 Hakikat Rabbinin karındandır. Sakın bundan bir kuşkun 
olmasm. 

1 4 8 Herkesin bir hedefi vardır. Öyleyse siz de hayır işlemede 
yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi huzurunda top
layacaktır. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. 

H9. bereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğ
ru çevir. Çünkü bu emir, Rabbinden bir hakikattir. Allah, 
yaptıklarınızdan gafil değildir. 
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150. ]\ferecien yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğ
ru çevir. Nerede olursanız olun oraya yönelin ki insanla
rın size karşı delilleri olmasın. Haksızlık etmeye niyetlen
miş olanların suçlamalarına aldırmayın. Onlardan değil 
Ben'den korkun ki size nimetimi tamamlayayım da doğru 
yolu bulaşınız. 

151 Nitekim size âyetlerimizi okuması, sizi arındırması, size 
Kitab'ı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğretmesi için bir elçi 
gönderdik. 

1 5 2 Öyleyse Beni anın ki Ben .de sizi anayım; Bana şükredin, 
sakın nankörlük etmeyin. 

1 5 3 Sabrederek ve yalvarıp yakararak Allah'tan yardım dile
yin. Çünkü O, sabredenlerle beraberdir. 

1 5 4 Allah yolunda öldürülenlere "ölü" demeyin. Onlar diridir
ler, ama siz farkında değilsiniz. 

1 5 5 Sizi mutlaka korku ve açlıkla; can ve ürün kaybıyla dene
yeceğiz. Sabredenleri müjdele. 

ise. onlar bir musibete uğradıklarında: "Bizi Allah yarattı, so
nunda yine O'na döneceğiz" derler. 

1 5 7 İşte Rableri onlara acıyacak ve günahlarını bağışlayacak
tır. Çünkü onlar doğru yoldadırlar. 

1 5 8 Safâ ve Merve, Allah'ın alâmetlerindendir. Kim hac veya 
umre için Kabe'ye gelirse bu iki tepe arasında gidip gel
mesinde bir sakınca yoktur. Kim yapması gerektiğinden 
fazlasını yaparsa bilsin ki, Allah, şükrün karşılığını verir 
ve her şeyi bilir. 

1 5 9 Kitap'ta bildirdikten sonra indirdiğimiz apaçık delilleri ve 
gösterdiğimiz doğru yolu gizleyenlere Allah da, lanet ede
cek olanlar da lanet eder. 

1 6 0 Ancak, tövbe edip durumlarını düzeltenler ve hakikati 
açıklayanlar bunun dışındadırlar. İşte Ben onlann tövbe
sini kabul ederim. Çünkü Ben çok merhametliyim, tövbe
leri kabul ederim. 
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161 Hakikati inkar eden ve ölünceye kadar inkarlarını sürdü

renlere Allah da, melekler de, bütün insanlar da lanet eder. 
1 6 2 Onlar orada temelli kalırlar. Ne azapları hafifletilir, ne de 

kendilerine fırsat verilir. 
1 6 3 İlahınız tektir. Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'tan 

başka ilah yoktur. 
164 Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş-

peşe gelmesinde, insanlara faydalı yüklerle denizlerde 

seyreden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla ölü

münden sonra yeri dirilterek orada her türlü canlıyı ço

ğaltmasında, yelin estirilmesinde ve atmosferdeki bulut

ların hareket ettirilmesinde aklını kullanan kimseler için 

âyetler vardır. 
1 6 5 Allah'ın yanısıra ilahlar edinip, onları Allah'ı sever gibi se

ven insanlar var. İman edenlerin Allah sevgisi hepsinden 

fazladır. Zulmedenler azaba uğradıklarında görecekleri gi

bi, bütün kudretin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabı

nın çetin olduğunu da keşke bilselerdi! 
1 6 6 İşte o Gün kendilerine uyulanlar uyanlardan uzaklaşır, 

azabı görürler ve bütün umutlan tükenir. 
1 6 7 Uyanlar derler ki: "Keşke yeryüzüne geri dönme imkanımız 

olsa da, biz de onlardan uzaklaşsak." Böylece Allah onlara 

acı bir pişmanlık duygusu tattırarak yaptıklarının sonucu

nu gösterecektir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. 
1 6 8 Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yarar

lanın; şeytanın ardından gitmeyin. Çünkü o, apaçık düş-

manınızdır. 
1 6 9 O sizi ancak kötülük işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yap

maya ve hakkında bilginiz olmayan şeyleri Allah'a isnat 

etmeye teşvik eder. 
1 7 0 Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, "Hayır, 

biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız" derler. Ya atalan 

aklını kullanmamış ve doğru yolu bulamamış iseler? 
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171 Uyanları kafirler, çobanın sesini duyduğu halde onun ne 
söylediğini anlamayan hayvanlara benzer. Sağırdırlar, dil
sizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllannı kullanamazlar. 

172 Ey iman edenler! Size verdiğimiz nimetlerin temiz olanla-
nndan yararlanın ve ancak O'na kulluk ediyorsanız Al
lah'a şükredin. 

1 7 3 Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adı
na kesilenleri haram kılmıştır. Darda kalanın, helal say
madan ve zorunlu miktan aşmadan bunlardan yemesin
de bir sakınca yoktur. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, 
çok merhametlidir. 

174 Allah'ın indirdiği vahyin bir kısmını gizleyen ve onu kü
çük bir kazanca değişenler karınlanna ancak ateş doldur
maktadırlar. Allah Kıyamet Günü onlarla ne konuşacak, 
ne de onlan anndıracaktır. Onlar can yakıcı bir azaba uğ
rayacaklardır. 

1 7 5 İşte onlar, doğru yola karşılık sapıklığı, bağışlanmaya 
karşılık azabı satın almışlardır. Onlar ateşe girmeye ne 
kadar da isteklidirler! 

1 7 6 Allah, Kitab'ı hakikati duyurmak amacıyla indirmiştir. Ki-
tab'a muhalefet edenler derin bir açmazdadırlar. 

1 7 7 Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz dindarlık değil
dir. Gerçek dindar, Allah'a, Ahiret Günü'ne, meleklere, 
Kitaplara ve peygamberlere iman eden; servetini, O'nun 
sevgisiyle yakınlanna, yetimlere, yoksullara, yolda kalan
lara, yardım isteyenlere ve insanlan kölelikten kurtarmak 
için harcayan; namazı kılan, zekatı veren, söz verdiklerin
de sözlerini tutan; felaket, zorluk ve sıkıntı anlannda sab
redendir. İşte doğru olanlar ve Allah'a karşı gelmekten çe
kinenler onlardır. 

1 7 8 Ey iman edenler! Öldürme olaylannda kısas uygulamanız 
farz kılındı. Hür bir adam cinayet işlerse o hür adam, bir 
köle cinayet işlerse o köle, bir kadın cinayet işlerse o ka-
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din cezalandırılmalıdır. Suçlu kimsenin suçunun bir bö

lümü öldürülenin velisi tarafından bağışlanırsa, bu bağış 

uygun bir şekilde uygulanmalı ve tazminatı güzellikle 

ödenmelidir. Bu, Rabbinizin cezayı hafifletmesi ve rahme

tidir. Buna rağmen kim adalet sınırını çiğnerse, can yakı

cı bir azaba uğrayacaktır. 
1 7 9 Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur 

ki çekinirsiniz. 

i8o. Bir inin ölümü yaklaştığında, eğer mal bırakıyorsa, ana-

babasma ve yakınlarına uygun bir biçimde vasiyette bu

lunması farz kılındı. Bu, Allah'ın azabından korunmak is

teyenler için bir yükümlülüktür. 
181 Kim duyduktan sonra böyle bir hükmü değiştirirse, güna

hı değiştirenindir. Doğrusu Allah, her şeyi işitir ve bilir. 
1 8 2 Kim vasiyet edenin yanılmasından ya da bilerek haksızlık 

etmesinden endişe ederse mirasçıları uzlaştırmasında bir 

günah yoktur. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, çok mer

hametlidir. 
1 8 3 Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gi

bi, konmasınız diye size de farz kılındı. 
1 8 4 Sayılı günlerde... Ancak hasta veya yolcu olan tutamadığı 

oruçlan diğer günlerde tutsun. Oruca dayanamayanlar, 

bir yoksulu doyuracak kadar fidye versin. Kim içinden ge

lerek daha fazlasını yaparsa, onun için daha iyi olur. Eğer 

bilirseniz sizin için en iyi olan oruç tutmanızdır. 
1 8 5 İnsanlar için rehber olan Kur'an, yol gösterici ve doğruyu 

yanlıştan ayıncı bir ölçü olarak Ramazan ayında indiril

meye başlanmıştır. Kim o aya erişirse onu oruç tutarak 

geçirsin. O sırada hasta veya yolcu olan tutamadığı oruç

lan diğer günlerde tutsun. Allah size zorluk değil, kolay

lık diler. Bu kolaylık, orucun sayısını tamamlamanız, size 

doğru yolu gösterdiğinden dolayı O'nu yüceltmeniz ve 

O'na şükretmeniz içindir. 
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186 Kullanırı sana Beni sorarlarsa bilsinler ki Ben onlara çok 
yakınım. Bana yalvarana karşrlık veririm. Öyleyse onlar 
da Bana yönelsinler ve inansınlar ki doğru yolu bulmuş 
olsunlar. 

187 Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi hanımlarınıza yaklaş
manız helaldir. Onlar sizin örtünüz, siz de onlann örtüle
risiniz. Allah, nefsinize hakim olamayacağınızı bildiğinden 
size acıdı ve bu zorluğu üzerinizden kaldırdı. Artık onlara 
yaklaşabilir, Allah'ın sizin için uygun gördüğünden fayda
lanabilirsiniz. Şafak söktükten sonra ortalık aydmlanın-
caya kadar yiyip için, akşama kadar da oruca devam 
edin. Mescitlerde kendinizi ibadet ve tefekküre verdiğiniz
de de hanımlannıza yaklaşmaym. Bunlar, Allah'ın koydu
ğu sınırlardır, sakın onlan çiğnemeyin. İşte Allah, sakın
sınlar diye âyetlerini böyle açrklıyor. 

1 8 8 Birbirinizin malını haksız yollarla yemeyin. Başkasının 
malını bilerek haksızlıkla yemek için hukukî hilelere baş
vurmayın. 

1 8 9 Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki: "Onlar insanlara 
vakitleri ve hac zamanım bildirir." Sorunlann çözümünü 
zorlaştırmanız dindarlık değildir. Gerçek dindarlık Allah'a 
karşr gelmekten çekinmektir. Sorunlann çözümüne doğ
ru yaklaşın. Allah'tan sakının ki kurtulabilesiniz. 

1 9 0 Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşm, ama sı
nın aşmayın. Çünkü Allah, sının aşanlan sevmez. 

191 Artık onlan nerede bulursanız öldürün, sizi çıkardıklan 
yerden siz de onlan çıkarın. Çünkü fitne çıkarmak, adam 
öldürmekten daha ağır bir suçtur. Onlar size saldırmadık
ça onlarla Mescid-i Haram'ın yanında savaşmayın. Eğer 
saldınrlarsa onlan öldürün. İşte kâfirlerin cezası budur. 

1 9 2 Eğer vazgeçerlerse; doğrusu Allah çok bağışlayıcıdır, çok 
merhametlidir. 

1 9 3 Fitne kalmaymcaya ve Allah'ın otoritesi egemen oluncaya 
kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, artık zalimler
den başkasına düşmanlık yoktur. 
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1 9 4 Haram aylarda başkasma saldırmama kuralına herkes 
uymalıdır. Ama o aylarda size saldırana aynı biçimde kar
şılık verin. Ancak, Allah'a karşı gelmekten çekinin ve Al
lah'ın, Kendisine karşı gelmekten çekinenlerle beraber ol
duğunu bilin. 

1 9 5 Allah yolunda harcayın, kendi ellerinizle kendinizi mah
vetmeyin ve sürekli iyilik edin. Çünkü Allah, iyilik edenle
ri sever. 

1 9 6 Haccı ve umreyi Allah için yerine getirin. Eğer engellenir
seniz, gücünüzün yettiği bir kurban kesin ve kurban ke-
silinceye kadar tıraş olmayın. Hasta olan veya başmdan 
bir rahatsızlığı bulunan, oruç tutarak, sadaka vererek ve
ya başka türlü bir ibadet ile özrünü karşılayacak bir şey 
yapmalıdır. Güvene kavuştuğunuzda, hacdan önce umre 
yapan gücünün yettiği bir kurban kessin. Kurbana gücü 
yetmeyen üç gün hac sırasında, yedi gün de evine döndü
ğünde tam on gün oruç tutsun. Bu yükümlülük Mescid-i 
Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan çekinin 
ve Allah'ın cezasının çok çetin olduğunu bilin. 

1 9 7 Hac, bilinen aylardadır. Kim bu aylarda hacca giderse bil
sin ki, hac sırasında kadma yaklaşmak, çirkin sözler söy
lemek, uygun olmayan davranışlarda bulunmak ve kavga 
etmek yasaktır. Allah, yaptığınız her iyiliği bilir. Öyleyse 
azık edinin. Doğrusu en iyi azık Allah'a karşı gelmekten 
çekinmektir. Ey akıl sahipleri, ancak Ben'den korkun. 

1 9 8 Hacda iken alışveriş yapmanızda bir salanca yoktur. Ara
fat'tan dalga dalga indiğiniz zaman, daha önce sapıklık 
içinde olduğunuzu ve Allah'ın size yol gösterdiğini hatırla
yarak Allah'ı Meş'ar-ı Haram'da (Kutsal Yerde) anın. 

1 9 9 Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de iler
leyin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok 
bağışlayacıdır, çok merhametlidir. 

2 0 0 Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, Allah'ı, atalarınızı andığınız 
gibi, hattâ daha kuvvetli bir biçimde anm. "Rabbimiz! Bi-
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ze ne vereceksen dünyada ver" diyen insanlar vardır. On
ların âhirette hiçbir nasibi yoktur. 

2 0 1 Kimi insanlar da: "Rabbimiz! Bize dünyada da, âhirette de 
güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru" der. 

2 0 2 İşte onlar yaptıklarının karşılığını alacaklardır. Allah, he
sabı çabuk görür. 

2 0 3 Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim bunu iki gün içinde yeri
ne getirirse günaha girmez; kim daha fazla kalırsa, Allah'a 
karşı gelmekten çekindiği sürece o da günaha girmez. Al
lah'ın azabından çekinin ve sonunda O'nun huzurunda 
toplanacağınızı bilin. 

2 0 4 Dünya hayatına dair konuşması hoşuna giden, en azılı 
düşman olduğu halde samimi olduğuna Allah'a şahit tu
tan kimseler vardır. 

2 0 5 İktidara geldiğinde, yeryüzünde fesat çıkarmaya, emeği 
sömürmeye ve nesli bozmaya çalışır. Ama Allah, fesadı 
sevmez. 

2 0 6 Ona: "Allah'tan sakın" denildiğinde gururu onu günaha 
sürükler. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü 
bir yerdir! 

2 0 7 Kendilerini Allah'ın rızasını kazanmaya adayan insanlar 
da vardır. Allah, kullanna karşı çok şefkatlidir. 

2 0 8 Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a teslim olun, şeytana uy
mayın. Çünkü o, apaçık düşmanmızdır. 

2 0 9 Eğer size apaçık deliller geldikten sonra tökezlerseniz, Al
lah'ın, kudret ve hikmet sahibi olduğunu bilin. 

2 1 0 Yoksa onlar, Allah'ın ve meleklerin bulut gölgeleri içinde 
görünmesini mi bekliyorlar? Ama o zaman işleri bitirilmiş 
ve her şey Allah'a döndürülmüş olurdu. 

2 1 1 İsrailoğullanna sor, onlara nice açık âyet gönderdik. Kim 
kendisine ulaştıktan sonra Allah'ın nimetini değiştirirse 
bilsin ki, Allah'ın cezası çok çetindir. 

2 1 2 Dünya hayatı kâfirlere güzel görünür. Bu nedenle iman 
edenlerle alay ederler. Oysa Allah'a karşı gelmekten çeki-
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nenler Kıyamet Günü onlardan üstün durumda olacak

lardır. Çünkü Allah, dilediğini hesapsız rızıklandınr. 
2 1 3 İnsanlar tek bir topluluk idi. Sonra Allah, müjdeci ve uya

rıcı olarak peygamberler gönderdi ve ihtilafa düştükleri 

konularda hüküm vermeleri için onlara hak Kitap'lar in

dirdi. Kitap verilenler, kendilerine apaçık deliller geldik

ten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı onda ihtilafa 

düştüler. Allah inananlara, onların ihtilafa düştükleri ko

nularda ilmiyle doğruyu gösterdi. Çünkü Allah, dilediğini 

doğru yola iletir. 
2 1 4 Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza 

gelmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar 

öyle sıkıntı ve felaketlere uğradılar ve öyle sarsıldılar ki el

çi ve beraberindeki inananlar: "Allah'ın yardımı ne zaman 

gelecek?" diye feryat ettiler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı 

çok yakındır. 
2 1 5 Sana başkaları için ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 

"Ana-babaya, yalanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda 

kalanlara iyilik olsun diye ne harcayabilirseniz... Doğru

su Allah, yaptığınız her iyiliği bilir." 
2 1 6 Hoşunuza gitmese de savaşmanız farz kılındı. Bakarsınız 

hoşlanmadığınız bir şey sizin için iyi, hoşlandığınız da kö

tü olabilir. Allah bilir, ama siz bilmezsiniz. 
2 1 7 Sana haram aylarda yapılan savaşı soruyorlar. De ki: "O 

aylarda savaşmak ağır bir suçtur. Ama Allah'ı inkar et

mek, insanları Allah yolundan ve Mescid-i Haram'ı ziyaret 

etmekten alıkoymak ve halkını oradan çıkarmak daha 

ağır bir suçtur. Çünkü fitne, adam öldürmekten daha ağır 

bir suçtur." Eğer güçleri yeterse, dininizden döndürünce-

ye kadar sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner 

ve kâfir olarak ölürse bilsin ki, onlann yaptıkları dünya

da da, âhirette de boşa gitmiştir. İşte onlar, içinde temel

li kalmak üzere cehennemliktir. 
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2 1 8 İnanıp Allah yolunda göç eden ve üstün çaba gösterenler 

Allah'ın rahmetini umabilirler. Çünkü Allah çok bağışla

yıcıdır, çok merhametlidir. 
2 1 9 Sana içki ve kumarın hükmünü soruyorlar. De ki: "O iki

sinde hem büyük günah, hem de bazı faydalar vardır. 

Ama günahı faydasından çok fazladır."-Sana, Allah yolun

da ne harcayacaklannı soruyorlar. De ki: "Onun için ayı

rabileceğiniz her şeyi.." Allah, düşünesiniz diye âyetlerini 

böyle açıklıyor. 
2 2 0 Dünya ve âhiret üzerinde... Sana, yetimlere nasıl davranı-

lacağmı soruyorlar. De ki: "Onlann işini düzene koymak 

gerekir." Eğer onlarla beraber yaşarsanız, onlar sizin kar-

deşinizdir. Allah, düzeltenle fesat çıkaranı bir tutmaz. Al

lah dileseydi sizi zora koşardı. Çünkü O, kudret ve hikmet 

sahibidir. 
2 2 1 İman etmedikçe Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenme

yin. İman eden bir kadın, Allah'a ortak koşan bir kadın

dan, o hoşunuza gitse bile, daha iyidir. İman eden kadm-

lan da iman edinceye kadar Allah'a ortak koşan erkekler

le evlendirmeyin. İman eden bir erkek, Allah'a ortak koşan 

bir erkekten, o hoşunuza gitse bile, daha iyidir. Çünkü on

lar sizi ateşe sürükler. Allah ise izniyle cennete, bağışlan

maya çağınr ve öğüt alsınlar diye âyetlerini iyice açıklar. 
2 2 2 Sana kadmlann ay başı durumunu soruyorlar. De ki: "O 

bir sıkıntıdır, bu nedenle temizleninceye kadar onlara 

yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size emretti

ği biçimde yaklaşın." Doğrusu Allah, çok tövbe edenleri ve 

temizlenenleri sever. 
2 2 3 Kadmlannız tarlanız gibidir. Öyleyse onlara dilediğiniz gi

bi yaklaşın ve ilerisi için hazırlık yapın. Allah'a karşı gel

mekten çekinin ve O'na mutlaka kavuşacağınızı bilin. 

İman edenleri müjdele. 
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2 2 4 Sakın, Allah adına ettiğiniz yeminler iyilik etmenize, Al

lah'tan çekinmenize ve insanların arasını bulmanıza en

gel olmasm. Doğrusu Allah, her şeyi duyar ve bilir. 
2 2 5 Allah sizi ağız alışkanlığı ile ettiğiniz yeminlerden sorum

lu tutmaz, ama bilerek ettiğiniz yeminlerden sorumlu tu

tar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok sabırlıdır. 
2 2 6 Hanımlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin dört ay bek

lemeleri gerekir. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dö

nerlerse bilsinler ki Allah çok bağışlayadır, çok merha

metlidir. 
2 2 7 Eğer boşanmaya karar verirlerse; Allah, her şeyi duyar ve 

bilir. 
2 2 8 Boşanan kadınlar evlenmeksizin üç ay başı hali geçirince-

ye kadar beklerler. Eğer Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanı

yorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri doğ

ru olmaz. Eğer bu dönemde barışmak isterlerse kocaları 

onları geri almaya daha önce hak sahibidirler. Karı-koca-

nm birbirleri üzerinde belli haklan vardır. Ancak erkekle

rin bu konuda kadınlara öncelikleri vardır. Allah, kudret 

ve hikmet sahibidir. 
2 2 9 Boşama iki keredir. Bundan sonra ya güzellikle geçinmek 

ya da iyilikle aynlmak gerekir. Eşlerin, Allah'ın koyduğu 

yasalara uyamamalanndan korkmalan dışında; kadınla

ra verdiklerinizi geri almanız doğru olmaz. Eğer eşlerin, 

Allah'ın koyduğu yasalara uyamayacaklarından korkar-

sanız, kadının kocasına bazı şeyler vermesinde bir sakın

ca yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu yasalardır, sakın on

lan çiğnemeyin. Kim Allah'ın yasalannı çiğnerse, işte on

lar zalimdirler. 
2 3 0 Eğer koca kansmı üçüncü kez boşarsa, kadm başka bi

riyle evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Yeni kocası bu 

kadmı boşadığmda, Allah'ın koyduğu yasalara uyabile-
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çeklerine inanırlarsa birbirlerine dönmelerinde bir sakın

ca yoktur. Bunlar, Allah'ın düşünen kimseler için koydu

ğu yasalardır. 
2 3 1 Hanımlarınızı boşadığınızda ve onlar bekleme sürelerinin 

sonuna yaklaştıklarında onlan ya güzellikle tutun ya da 

iyilikle bırakın; zulmetmek için alıkoymayın. Kim böyle 

yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın, Allah'ın âyetleri

ni hafife almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; indirdiği 

Kitab'ı, hikmeti ve size onunla öğüt verdiğini hatırlayın. 

Allah'a karşı gelmekten çekinin ve Allah'ın her şeyi bildi

ğini unutmayın. 
2 3 2 Hanımlarınızı boşadığınızda ve onlar bekleme sürelerinin 

sonuna geldiklerinde, aralannda uygun bir biçimde an

laştıktan takdirde eski kocasıyla evlenmelerine engel ol

mayın. İçinizden Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan kimse

ye öğütlenen budur. Sizin için en uygun ve en temizi de 

budur. Allah her şeyi bilir, ama siz bilmezsiniz. 
2 3 3 Bir kimse kansını boşar da, ondan olan çocuğunu ona 

emzirtmek isterse, anneler çocuklarına iki yıl bakabilirler. 

Onların ihtiyaçlarını uygun bir biçimde karşılamak, çocu

ğun babasma düşer. Kimse taşıyabileceğinden fazlasın

dan sorumlu tutulamaz. Çocuğundan dolayı anne de, ba

ba da sıkıntıya sokulmasın. Varise de aynı görev düşer. 

Eğer ana-baba birbiriyle anlaşarak çocuğun annesinden 

ayrılmasına karar verirlerse ikisine de bir günah yoktur. 

Çocuğunuzu süt anneye emanet etmek isterseniz, çocu

ğun emniyetini sağladığınız takdirde bunda bir sakınca 

yoktur. Allah'a karşı gelmekten çekinin ve Allah'ın bütün 

yapüklannızı gördüğünü unutmayın. 
2 3 4 Ölen mü'minlerin hanımlan, dört ay on gün beklerler. 

Bekleme sürelerini doldurduklannda kendileri için meşru 

olarak yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Allah, bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır. 
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2 3 5 Böyle kadınlara evlenme niyetinizi hissettirmenizde veya 

onlarla evlenmeyi düşünmenizde bir salanca yoktur. Allah 

sizin onlan içinizden geçireceğinizi bilir. Ama onlarla uygun 

biçimde konuşun, gizlice sözleşmeyin ve farz olan bekleme 

sürelerini doldurmadıkça onlarla evlenmeye kalkışmayın. 

Allah'ın içinizden geçeni bildiğini unutmayın ve O'ndan sa

kının. Allah'ın bağışlayıcı ve çok sabırlı olduğunu bilin. 
2 3 6 Kendilerine dokunmadığınız veya mehirlerini belirlemedi

ğiniz kadınlan boşamanızda bir günah yoktur. Bu du

rumda, zengin olan gücüne göre, yoksul olan da gücüne 

göre onlara iyilikte bulunsun. İyi davranmak isteyen her

kes bununla yükümlüdür. 
2 3 7 Mehirlerini belirlediğiniz kadınlan, kendilerine dokunma

dan boşarsanız, kadının veya nikah yetkisi elinde buluna

nın vazgeçmesi hariç, belirlediğiniz mehrin yansını verin. 

Eğer hepsini verirseniz, bu, takvaya daha uygundur. Bir

birinize güzel davranmayı ihmal etmeyin. Çünkü Allah, 

bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
2 3 8 Namazlarınıza, onlan en güzel biçimde kılmaya özen gös

teril* ve Allah'a gönülden boyun eğin. 
2 3 9 Tehlike anında namazlarınızı yürürken veya binek üze

rinde kılabilirsiniz. Güvene kavuştuğunuzda, size bilme

diğinizi öğreten Allah'ı çok anın. 
2 4 0 Öldüğünde arkasında dul eşler bırakacak olan mümin

ler, eşlerine, evlerini terketmeden bir yıl yetecek geçimliği 

vasiyet etsinler. Eğer onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, 

meşru olarak yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Al

lah, kudret ve hikmet sahibidir. 
2 4 1 Boşanmış kadınlan uygun bir şekilde geçindirmek, Al

lah'a karşı gelmekten çekinenlerin görevidir. 
2 4 2 İşte Allah, düşünesiniz diye âyetlerini böyle açıklıyor. 
2 4 3 Ölüm korkusuyla kitleler halinde yurtlarından kaçanlan 

bilmez misin? Allah onlara, "ölün" dedi, sonra da geri di-
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riltti. Çünkü Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir, 

ama insanların çoğu şükretmez. 
2 4 4 Allah yolunda savaşın; Allah'ın her şeyi duyduğunu ve 

bildiğini unutmayın. 
2 4 5 Kim Allah'a, O'ndan karşılığını kat kat geri alacağı bir 

ödünç vermek ister? Allah, aldığının karşılığını kat kat ge

ri verir. Sonunda O'na döneceksiniz. 
2 4 6 Musa'dan sonra İsrâiloğullan'nın önde gelenlerinin yaptı

ğını biliyor musun? Peygamberlerine: "Bize bir komutan 

gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım" 

dediler. Peygamberleri: "Ya savaşmanız farz kılınır da sa

vaşmazsanız?" dedi. "Yurdumuzdan sürülmüş ve çocuk

larımızdan uzaklaştırılmış iken Allah yolunda neden sa

vaşmayalım" dediler. Savaşmaları emredildiğinde, pek azı 

dışında, döneklik ettiler. Allah, zâlimleri çok iyi bilir. 

247. peygamberleri: "Allah size komutan olarak Tâlût'u gön

derdi" dedi. "Biz yöneticiliğe ondan daha lâyıkken ve ona 

fazla bir servet de verilmemişken o bize nasıl önderlik 

edebilir?" dediler. Peygamberleri: "Allah onu sizden daha 

üstün kıldı, ona geniş bir bilgi ve üstün bir güç verdi" de

di. Allah, egemenliği dilediğine verir. Çünkü Allah, her şe

yi kuşatır ve bilir. 

248. Peygamberleri onlara: "Onun önderliğinin belirtisi, size 

Rabbiniz tarafından, Mûsâ ve Hârûn ailesinden geriye ka

lan, meleklerin taşıdığı mirasın bulunduğu huzur dolu bir 

kalp bağışlanmasıdır. Eğer gerçekten inanıyorsanız, bun

da sizin için bir âyet vardır" dedi. 
2 4 9 Tâlût, orduyu hazırlayıp yola çıkınca onlara: "Allah sizi 

bir nehirle deneyecektir. Kim ondan içerse benden değil

dir, ondan içmeyen bendendir; ondan ancak bir avuç do

lusu içen ise bağışlanacaktır" dedi. Bir kısmı dışında, 

hepsi ondan içti. O ve ona inananlar nehri geçtiklerinde 
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ondan kana kana içenler: "Bugün Câlût ve ordusuna kar

şı savaşacak gücümüz yok" dediler. Allah'a kavuşacakla

rına kesin olarak inananlar ise: "Allah'ın izniyle nice kü

çük topluluk, kendisinden büyük topluluklan yenmiştir. 

Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir" dediler. 
2 5 0 Câlût ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde: "Rabbi

miz! Bize direnme ve dayanma gücü ver. Kâfirlere karşı 

bize yardım et" dediler. 
2 5 1 Allah'ın izniyle onlan bozguna uğrattılar. Davut, Câlût'u 

öldürdü. Allah ona egemenlik ve hikmet verdi, dilediğini 

öğretti. Eğer Allah insanlara kendilerini savunma gücü 

vermeseydi, yeryüzü fesada boğulurdu. Ama Allah, insan

lara karşı büyük lütuf sahibidir. 
2 5 2 İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir; onlan sana hakikati ortaya 

koymak için iletiyoruz. Çünkü sen, elçilerimizden birisin. 
2 5 3 Bu elçilerden kimini diğerine üstün kıldık. Allah onlardan 

kimiyle konuştu, kimini de daha üst derecelere yükseltti. 

Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik ve onu ruhu'l-ku-

düsle (vahiyle) destekledik. Allah dileseydi, kendilerine apa

çık deliller geldikten sonra birbirleriyle çatışmazlardı. Fakat 

ihtilafa düştüler. Kimi iman etti, kimi inkar. Allah dileseydi 

birbirleriyle çatışmazlardı. Ama Allah dilediğini yapar. 
2 5 4 Ey iman edenler! Pazarlığın, dostluğun ve aracılığın geçer

li olmayacağı Gün gelmeden önce size verdiğimiz nzıklar-

dan Allah yolunda harcayın. Kâfirler, zâlimdirler. 
2 5 5 Allah'tan başka ilah yoktur. O her zaman diridir, her şeyin 

yaratıcısı, düzenleyicisi ve yöneticisidir. Ne uyuklar, ne 

uyur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O'nun izni ol

madan katında kimse aracılık edemez. O onlann gözleri

nin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir. Oysa 

O dilemedikçe kimse O'nun ilminden bir şey kavrayamaz. 

Egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. Onlan koruyup gö

zetmek O'na ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. 
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256. £>inde zorlama yoktur. Doğru ile yanlış birbirinden kesin 
olarak ayrılmıştır. Kim Allah'a karşı azanları reddedip, Al
lah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmış olur. Çünkü Al
lah, her şeyi duyar ve bilir. 

2 5 7 İman edenlerin velisi Allah'tır, onlan koyu karanlıktan ay
dınlığa çıkanr. Kafirlerin velisi de Allah'a karşı azanlardır, 
onlan aydınlıktan koyu karanlığa sürükler. İşte onlar, 
içinde temelli kalmak üzere cehennemliktirler. 

2 5 8 Allah kendisine egemenlik verdi diye Rabbi hakkında İbra
him'le tartışanın ne dediğini duydun mu? İbrahim: "Rab-
bim hem hayat verir, hem öldürür'' dediğinde o, "Ben de 
hayat verir ve öldürürüm" dedi. İbrahim: "Allah güneşi do
ğudan doğduruyor, sen de batıdan doğdursana" deyince 
kâfir şaşınp kaldı. Allah, zâlimleri doğru yola iletmez. 

2 5 9 Yoksa harap olmuş ve terkedilmiş bir kasabadan geçer
ken: "Allah bunlan ölümünden sonra nasıl diriltecek" di
yenle aynı fikirde misin? Allah onu öldürüp yüz yıl sonra 
yeniden diriltti. Sonra ona: "Ne kadar kaldın?" dedi. O da: 
"Bir gün veya daha az" dedi. Allah: "Hayır, yüz yıl kaldın. 
Yiyeceğine, içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine de 
bak. Seni insanlara ibret kılacağız. Kemikleri düşün, on
lan nasıl birleştirip etle kaplıyoruz" dedi. Bunlan duyun
ca: "Artık Allah'ın her şeye kadir olduğunu anladım" dedi. 

2 6 0 Bir zamanlar İbrahim: "Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini 
bana göster" demişti. Allah: "Yoksa buna inanmıyor mu
sun?" dedi. İbrahim: "İnanıyorum ama gözlerimle görmek 
istiyorum" dedi. Allah: "Öyleyse dört kuş al ve onlan ken
dine alıştır. Sonra herbirini bir tepeye bırak ve çağır, uça
rak sana geleceklerdir. Allah'ın kudret ve hikmet sahibi 
olduğunu unutma" dedi. 

2 6 1 Mallannı Allah yolunda harcayanlann durumu, kendisin
den yedi başak çıkan ve her başağında yüz tane bulunan 
tohumun durumu gibidir. Doğrusu Allah, dilediğine kat 
kat verir. Allah her şeyi kuşatır ve bilir. 
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2 6 2 Mallarını Allah yolunda harcayıp da yaptıkları iyiliği başa 
kakmayan ve yardım ettikleri kişileri incitmeyenlerin ödü
lünü Rableri verecektir. İşte onlar ne korkacak, ne de 
üzüleceklerdir. 

2 6 3 Güzel bir söz ve başkalarının kusurunu gizleme, arkasın
dan incitme gelen bir yardımdan daha hayırlıdır. Allah 
hiçbir şeye muhtaç değildir, tahammül sahibidir. 

2 6 4 Ey iman edenler! Yardımlarınızı, Allah'a ve Âhiret Gü-
nü'ne inanmayan ve malını gösteriş için harcayan kimse 
gibi, başa kakarak ve muhtaç kimseleri inciterek değersiz 
hâle getirmeyin. Böyle yapanların durumu, üzeri toprak
la örtülüyken sağanak yağmur yağınca çırılçıplak kalan 
kayaya benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler. 
Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. 

2 6 5 Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve imanlarını pekiş
tirmek için harcayanların durumu ise, bol yağış alan, iki 
kat ürün veren, bol yağmur yağmasa bile çisentisi düşen 
verimli topraklar üzerindeki bahçeye benzer. Allah bütün 
yaptıklarınızı görmektedir. 

2 6 6 Hangi biriniz, kendisi yaşlanmış ve çocukları bakıma 
muhtaç durumdayken, altodan sular akan ve içinde tür
lü meyve, hurma ve üzüm bulunan bahçesini bir kasırga
nın kasıp kavurmasını ister? İşte Allah, düşünesiniz diye 
âyetlerini böyle açıklıyor. 

2 6 7 Ey iman edenler! Kazandığınız güzel şeylerden ve sizin 
için yerden bitirdiğimiz ürünlerden başkaları için harca
yın; gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü ve pis 
şeyleri vermeye kalkışmayın. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç 
olmadığını ve övülmesi gerektiğini bilin. 

2 6 8 Şeytan sizi yoksul düşersiniz diye korkutarak cimriliğe 
teşvik eder. Allah ise sizi bağışlamak ve ödüllendirmek is
ter. Çünkü Allah, her şeyi kuşatır ve bilir. 

2 6 9 AHan, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, en 
büyük servet ona verilmiştir. Ama bunu akıl sahiplerin
den başkası anlayamaz. 
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2 7 0 Allah, başkalan için harcadığınız veya harcayacağınız her 

şeyi bilir. Zâlimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 
2 7 1 Yardımları açıktan yapmanız güzeldir. Ama yoksullara 

gizlice yardım ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Böy

lece Allah, günahlarınızın bir kısmını bağışlar. Çünkü Al

lah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
2 7 2 Senin görevin, insanları baskıyla doğru yola sokmak de

ğildir, çünkü dilediğini doğru yola ileten ancak Allah'tır. 

Başkalanna yaptığınız her iyiliğin sevabı kendinizedir. 

Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için iyilik ya

parsınız. Yaptığınız her iyiliğin karşılığı tam olarak verilir, 

asla haksızlığa uğramazsınız. 
2 7 3 Kendisini Allah yoluna adayan ve çalışıp kazanamayan 

yoksullara yardım edin. İstemekten çekindikleri için, du

rumlarını bilmeyenler onları zengin sanır. Sen onlan bazı 

özelliklerinden tanıyabilirsin: Yüzsüzlük ederek bir şey is

temekten çekinirler. Allah, yaptığınız her iyiliği bilir. 
2 7 4 Mallarını Allah yolunda gece gündüz, gizli veya açıktan 

harcayanların ödülünü Rableri verecektir. İşte onlar ne 

korkacak, ne de üzüleceklerdir. 
2 7 5 Faiz yiyenler, şeytanın çarptığı kimseler gibi davranırlar. 

Bu onların, "Alışveriş de faiz gibidir" demelerindendir. Oy

sa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim Rabbi-

nin öğüdüne uyarak faizden vazgeçerse, önceki kazancını 

koruyabilir, işi de Allah'a kalmıştır. Kim de onu almaya 

devam ederse, işte onlar, içinde temelli kalmak üzere ce

hennemliktirler. 
2 7 6 Allah, faizi bereketsiz kılar, ama karşılıksız yardımları be

reketlendirir; inatçı nankörleri ve günah işlemekte ısrar 

edenleri sevmez. 
2 7 7 İman edip salın amel işleyen, namazı kılıp zekatı verenle

rin ödülünü Rableri verecek ve onlar ne korkacak, ne de 

üzüleceklerdir. 
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2 7 8 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten çekinin ve ger

çekten iman ediyorsanız faizden elde edilen bütün ka

zançlardan vazgeçin. 
2 7 9 Böyle yapmadığınız takdirde, Allah'a ve elçisine savaş açmış 

olacağınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz anaparanız sizin olur. 

Böylece ne zulmetmiş, ne de zulme uğramış olursunuz. 
2 8 0 Borçlunun eli dar ise, eli genişleyene kadar süre verin. 

Alacağınızı silmeniz, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. 
2 8 1 Allah'ın huzuruna toplanacağınızı ve herkesin yaptığının 

karşılığını zulme uğramaksızm alacağı Gün'ü unutmayın. 
2 8 2 Ey iman edenler! Belirli bir süre için birbirinize borçlandı

ğınızda onu yazm. İçinizden güvenilir bir kimse onu yaz

sın. Yazan, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çe

kinmesin; alacaklının hakkını doğru olarak yazsın, Rabbi 

Allah'tan çekinsin, eksik yazmasm. Borç alanın zihinsel 

veya bedensel bir özrü varsa yahut yazdıracak durumda 

değilse, velisi onu âdil bir biçimde yazdırsın. Aranızdan iki 

erkeği de şahit tutun. İki erkek bulamazsanız, bir erkek ve 

güvendiğiniz iki kadını şahit tutun ki, kadınlardan biri ya

nıldığında diğeri düzeltsin. Şahitler çağırıldığında şahitlik

ten kaçınmasınlar. Borç ister az olsun ister çok, onu, öde

neceği tarihle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah 

katında adalete daha uygun, kanıtlama bakımından daha 

güvenilir ve şüpheden daha uzaktır. Ancak peşin alışveriş 

yaparsanız onu yazmamanızda bir salanca yoktur. Alışve

riş yaptığınızda da şahit tutun. Ama yazana da, şahide de 

zarar verilmesin. Onlara zarar verirseniz günah işlemiş 

olursunuz. Allah'a karşı gelmekten çekinin, çünkü O size 

her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi bilir. 
2 8 3 Eğer yolculukta olur da yazdıracak kimse bulamazsanız 

verilen sözler yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz, güven 

duyulan, bu güvene uygun davransın, Rabbi olan Al

lah'tan çekinsin. Sakın, şahit olduğunuz şeyi gizlemeyin. 
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Çünkü onu gizleyen büyük bir günah işlemiş olur. Allah, 
bütün yaptıklarınızı bilmektedir. 

2 8 4 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizden geçeni 
açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan sorumlu tu
tar. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Çün
kü O'nun gücü her şeye yeter. 

2 8 5 Elçi Rabbinden kendisine indirilene iman eder. Aynı şe
kilde müminler de iman eder. Hepsi, Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına ve peygamberlerine iman eder. "Onun elçileri 
arasında hiçbir ayırım gözetmeyiz. İşittik ve uyduk. Rab
bimiz! Bizi bağışla. Sonunda Sana döneceğiz" derler. 

2 8 6 Allah, kimseye gücünü aşan bir sorumluluk yüklemez. 
Herkesin yaptığı iyilikler lehine, kötülükler aleyhinedir. 
"Rabbimiz! Unutur veya yamlırsak bizi sorumlu tutma. 
Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır 
yük yükleme. Rabbimiz! Bize, gücümüzü aşan bir sorum
luluk yükleme. Bizi affet, bağışla ve bize merhamet et. Çün
kü bizim mevlamız Sen'sin. Kafirlere karşı bize yardım et." 

3- ÂL-İ İMRAN SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 200 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mim. 
2 Kendisinden başka ilah olmayan Allah, sonsuza kadar di

ri; her şeyin yaratıcısı, düzenleyicisi ve yöneticisidir. 
34 Geçmişte vahyedilenlerden bugüne ulaşan doğru haberle

ri tasdik eden Kitab'ı sana hakikat olarak O indirdi. Daha 
önce de yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i, doğruyla yan
lışı ayıran ölçüyü indirmişti. Allah'ın âyetlerini inkar 
edenler çetin bir azaba uğrayacaklardır. Çünkü Allah 
kudret sahibidir, kötüleri cezalandırır. 

5 Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 
6 Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan 

başka ilah yoktur, kudret ve hikmet sahibidir. 
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7 Sana Kitab'ı O indirmiştir. Onun bir kısmı Kitab'm teme
li olan muhkem âyetlerdir. Diğerleri ise müteşabihtir. 
Kalpleri bâtıla meyilli olanlar, fitne çıkarmak ve nevaları
na göre anlamlar yüklemek amacıyla onun müteşabihle-
riyle ilgilenirler. Oysa onun kesin anlamını Allah'tan baş
kası bilemez. Derin ilim sahipleri: "Biz ona iman ederiz. 
Hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir" derler. Ancak 
akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. 

8 "Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra bir daha 
ayırma. Bize katından rahmet bağışla. Çünkü Sen, çok 
bağışlayıcısın." 

9 "Rabbimiz! Doğrusu Sen, geleceğinde kuşku olmayan 
Gün'de insanları mutlaka huzuruna toplayacaksın. Çün
kü Sen sözünden dönmezsin." 

10 Kâfirlerin mallan da, çocuklan da onlan Allah'ın azabın
dan kurtaramaz. İşte onlar cehennem odunudurlar. 

11 Âyetlerimizi yalanladıklan için günahlanndan dolayı ce
zalandırdığımız Firavun halkı ve onlardan öncekiler gibi... 
Çünkü Allah'ın cezası çok çetindir. 

12 Kâfirlere de ki: "Yenilecek ve sonunda cehenneme sürüle
ceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir!" 

13 Savaşta karşı karşıya gelen iki orduda sizin için ibretler 
vardı. Biri Allah yolunda savaşıyordu, diğerleri ise kâfirdi. 
Öncekiler, diğerlerini kendilerinin iki katı görüyordu. Al
lah, dilediğini yardımıyla güçlendirir. Doğrusu bunda, ba
siret sahipleri için ibretler vardır. 

14 Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş biriktirmeye, soylu 
atlara, hayvanlara ve arazilere düşkünlük çekici kılındı. 
Ama bunlar sadece dünya hayatmm geçimliğidir. En gü
zel karşılık Allah karındadır. 

15 De ki: "Size bunlardan daha hayırlısını bildireyim mi? Al
lah'a karşı gelmekten çekinenlere, Rableri katında, içle
rinden sular akan, temelli kalacaklan cennetler, temiz eş
ler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kullannı görmektedir." 
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17 Sabreden, sözünü yerine getiren, Rablerine boyun eğen, 
seıveüerini Allah yolunda harcayan ve samimiyetle bağış
lanma dileyenlere... "Rabbimiz! Biz sana inanıyoruz, gü
nahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru" diyenlere... 

18 Allah, Kendisinden başka ilah olmadığını açıkladı. Melek
ler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de, kudret ve hikmet 
sahibi olan Allah'tan başka ilah olmadığını tasdik ettiler. 

19 Allah katında hak din, İslam'dır. Kitap verilenler, kendile
rine ilim geldikten sonra sırf kıskançlıklanndan dolayı ay
rılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkar ederse bilsin 
ki, Allah, hesabı çabuk görür. 

20 Eğer seninle tartışırlarsa de ki: "Ben kendimi Allah'a tes
lim ettim, bana uyanlar da kendilerini Allah'a teslim etti". 
Kitap verilenlere ve Kitap ile ilgisi olmayanlara: "Siz de Al
lah'a teslim olmak ister misiniz?" de. Eğer Allah'a teslim 
olurlarsa doğru yola girerler; yüz çevirirlerse, sana düşen 
ancak mesajı ulaştırmaktır. Allah, kullarını görmektedir. 

21 Allah'ın âyetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri ve 
adaleti savunanları öldürenleri can yakıcı bir azapla korkut. 

22 İşte onların yaptıkları dünyada da, âhirette de boşa git
miştir, hiçbir yardımcıları da yoktur. 

23 Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görüyor musun? 
Allah'ın Kitab'ıyla yargılanmaları istendiğinde bir kısmı 
inatla ondan yüz çevirir. 

24 Bu onların, "Biz ateşte ancak kısa bir süre kalacağız" di
ye düşünmelerindendir. Uydurdukları şeyler onları dinle
rinde aldatmıştır. 

25 Herkese, yaptığının karşılığının haksızlığa uğramaksızm 
tam olarak ödeneceği, geleceğinde kuşku olmayan Gün hep
sini huzurumuza topladığımızda durumlan nasıl olacak? 

26 De ki: "Ey Allah'ım! Mülkün sahibi Sen'sin. Onu dilediği
ne verir, dilediğinden çekip alırsın; dilediğini yüceltir, di
lediğini alçaltırsm. Bütün iyilikler Sen'in elindedir. Çün
kü Sen'in her şeye gücün yeter." 
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27 "Geceyi kısaltarak gündüzü, gündüzü kısaltarak geceyi 

uzatırsın; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğini he

sapsız rızıklandırırsın." 
28 İman edenler birbirlerini bırakıp da kâfirleri koruyucu 

edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişkisini kesmiş 

olur. Ancak onlardan korunmaya çalışmanız başka. Allah 

size Kendisinden korkmanızı öğütlüyor. Çünkü sonunda 

O'na döneceksiniz. 
29 De ki: "İçinizden geçeni gizleseniz de, açığa vursanız da 

Allah onu bilir. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Çün

kü O'nun gücü her şeye yeter." 
30 O Gün herkes, yaptığı iyilik ve kötülüğü karşısında bulur 

ve yaptığı kötülükle arasında uzak bir mesafe bulunması

nı ister. Allah size Kendisinden korkmanızı öğütlüyor. 

Çünkü O, kullarına karşı çok şefkatlidir. 
31 De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da si

zi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah, çok 

bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." 
32 De ki: "Allah'a ve elçisine uyun." Eğer yüz çevirirlerse, Al

lah'ın kâfirleri sevmediğini bilsinler. 
34 Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim'in ve İmran'm soyunun bir 

kısmını, tek bir inanç zinciri halinde bütün insanlara üs

tün kıldı. Çünkü Allah, her şeyi duyar ve bilir. 
35 İmran'm karısı: "Rabbim! Doğuracağım çocuğu Sana ada

dım, kabul buyur. Doğrusu Sen, her şeyi duyar ve bilir

sin" demişti. 
36 Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu bildiği 

halde, "Rabbim! Bir kız doğurdum. Erkek, kız gibi değil

dir. Adını Meryem koydum. Onu ve soyunu, kovulmuş 

şeytanın şerrinden korumanı diliyorum" dedi. 
37 Rabbi onu memnuniyetle kabul etti, güzel bir biçimde ye

tiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya onun 

bulunduğu yere ne zaman girse, onun yanında bir yiye-
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cek görürdü. "Ey Meryem! Bunlar sana nereden geliyor?" 

der, o da: "Allah katından" diye cevaplardı. Doğrusu Al

lah, dilediğini hesapsızca rızıklandınr. 
38 Zekeriya orada şöyle yalvardı: "Rabbim! Bana katından 

temiz bir soy bağışla. Çünkü Sen, her yakarışı duyarsın." 
39 Mabette namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, O'nun 

kelimesini tasdik edici, seçkin bir yere sahip, kendine hâ

kim ve sâlih bir peygamber olan Yahya'nın doğumunu 

müjdeliyor" diye seslendi. 
40 "Rabbim! Ben kocamış, kanm da kısırken nasıl çocuğum 

olabilir?" dedi. Allah: "Neden olmasın, Allah dilediğini ya

par" dedi. 
41 Zekeriya: "Rabbim! Öyleyse bana bir delil ver" dedi. Allah: 

"Senin delilin, işaretle anlatman dışında, insanlarla üç 

gün konuşmamandır. Rabbini çok an, sabah akşam 

O'nun şanını yücelt" dedi. 
42 Melekler: "Ey Meryem! Allah seni seçti ve temizledi. Seni 

dünyadaki kadınlara üstün kıldı" demişlerdi. 
43 "Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secdeye kapan 

ve O'nun önünde eğilenlerle sen de eğil." 
44 Bunlar sana vahyetüğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i 

himayesine kimin alacağım belirlemek için kur'a çekerler

ken yanlarında değildin, çekişirlerken de orada yoktun. 
45 Melekler: "Ey Meryem! Allah sana, kendisinden bir söz ile, 

dünyada da, âhirette de şerefli ve Allah'a yakın olan, Mer

yem oğlu İsâ Mesih adıyla tanınacak bir oğul müjdeliyor" 

demişlerdi. 
46 "İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacak ve 

salın bir kimse olacaktır." 
47 Meryem: "Rabbim! Bana hiçbir erkek dokunmamışken 

nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah: "Bu böyledir, Allah 

dilediğini yapar. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece 

'ol* der, o da hemen oluverir" dedi. 
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49 Allah ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek ve 
onu İsrâiloğullan'na elçi gönderecek. "Size Rabbinizden 
bir mesaj getirdim. Bu mesaja göre Allah'ın izniyle haya
tınızı değiştirmeye çalışacağım. Hakikati görmezlikten ge
lenleri ve hasta olanları iyileştireceğim. Allah'ın izniyle 
ölüleri dirilteceğim. Yiyebileceklerinizi ve ilerisi için sakla
yabileceklerinizi size haber vereceğim. Eğer gerçekten 
inanıyorsanız, bunlarda sizin için bir mesaj vardır." 

50 "Tevrat'tan günümüze ulaşan doğrulan tasdik etmek ve 
size yasaklananlann bir kısmını helal kılmak üzere size 
Rabbinizden bir mesaj getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gel
mekten çekinin ve bana uyun." 

51 "Doğrusu Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. 
Öyleyse ancak O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur." 

52 İsâ onlann inkarlannı sezince: "Allah yolunda bana kim 
yardım edecek?" dedi. Havariler: "Allah yolunda sana biz 
yardım edeceğiz. Allah'a inanıyoruz. Bizim O'na teslim ol
duğumuza şahit ol" dediler. 

53 "Rabbimiz! İndirdiğin vahye iman ediyor ve bu elçi'ye uyu
yoruz; Öyleyse bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut." 

54 Onlar İsa'ya tuzak kurdular; ama Allah onlann tuzaklarını 
boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların hepsinden üs
tündür. 

55 O zaman Allah: "Ey İsâ!" demişti, "Seni vefat ettirip katıma 
yükselteceğim ve seni kâfirlerin elinden kurtanp arındıra
cağım. Sana uyanlan Kıyamet Günü'ne kadar kâfirlerden 
üstün tutacağım. Sonunda Bana döneceksiniz, Ben de ay-
nlığa düştüğünüz konularda aranızda karar vereceğim." 

56 "Kafirleri, dünyada da, âhirette de çetin bir azaba uğrata
cağım. Onlara kimse de yardım edemeyecek." 

57 "İman edip salih amel işleyenlerin ödülleri de eksiksiz ola
rak ödenecek. Çünkü Allah, zalimleri sevmez." 

58 Bunlar sana ilettiğimiz âyetlerden ve hikmet dolu öğütler
dendir. 
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59 Allah'a göre İsa'nın durumu, Allah'ın topraktan yaratıp son
ra da "ol" demesiyle olmuş olan Âdem'in durumu gibidir. 

60 Bu, Rabbinden gelen hakikattir; sakın kuşkuya düşme. 
61 Sana ilim geldikten sonra bu konuda seninle tartışanlara 

de ki: "Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımı
zı ve kadınlarınızı, bizim adamlarımızı ve sizin adamları
nızı çağıralım; sonra gönülden, yalancıların Allah'ın rah
metinden uzak olmasını dileyelim." 

62 İşin doğrusu budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah 
kudret ve hikmet sahibidir. 

63 Eğer yüz çevirirlerse... Doğrusu Allah, fesat çıkaranları 
çok iyi bilir. 

64 De ki: "Ey Kitap Ehli! Gelin, ortak bir ilkede birleşelim: 
Ancak Allah'a kulluk edelim, O'na hiçbir ortak koşmaya
lım. Bir kısmımız diğerlerini Allah'ın yanısıra rabler edin
mesin." Eğer yüz çevirirlerse deyin ki: "Bizim Allah'a tes
lim olduğumuza şahit olun." 

65 Ey Kitap Ehli! Tevrat ve İncil, ondan sonra indirildiği hal
de İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Aklınızı kul
lanmıyor musunuz? 

66 Bilginiz olan bir konuda tartışabilirsiniz. Peki bilginiz ol
mayan bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Onu ancak Al
lah bilir, siz bilmezsiniz. 

67 İbrahim ne bir Yahudi idi, ne de Hıristiyan; ama her tür
lü bâtıldan yüz çevirmiş bir müslümandı. Allah'a ortak 
koşan biri de değildi. 

68 İbrahim'e en yakın olanlar, ona uyanlar, bu peygamber ve 
ona iman edenlerdir. Allah da iman edenlerin yalanıdır. 

69 Kitap Ehli'nden bir grup sizi saptırmak ister. Oysa ancak 
kendileri sapar da farkında olmazlar. 

70 Ey Kitap Ehli! Şahit olduğunuz halde Allah'ın âyetlerini 
niçin inkar ediyorsunuz? 

71 Ey Kitap Ehli! Niçin hakka bâtıl kanştıyor ve bildiğiniz 
halde hakkı gizliyorsunuz? 
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73 Kitap Ehli'nden bir grup: "İman edenlere indirilenlere gü
nün başında inanıp sonunda inkar edin ki dinlerinden 
dönsünler. Dininize uymayanlara da inanmayın" der. De 
ki: "Doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoldur." Size indirilen 
vahyin bir benzeri başkasına da indirilmiştir. Yoksa onlar 
Rabbinizin huzurunda size muhalefet mi edecekler? De 
ki: "Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine bağışlar. Al
lah'ın lütfü çok geniştir ve O her şeyi bilir." 

74 "Rahmetiyle dilediğini seçer. Çünkü Allah, büyük lütuf 
sahibidir." 

75 Kitap Ehli'nden öylesi var ki, ona yığınla servet emanet et
sen, onu sana geri verir. Öylesi de var ki, bir lira bile ema
net etsen, tepesine dikilmedikçe geri vermez. Bunun nede
ni, "Kitap ile ilgisi olmayanlara karşı sorumlu değiliz" diye 
inanmalarıdır. Allah'a karşı bile bile yalan söylüyorlar. 

76 Hayır, kim sözünü yerine getirir ve Allah'tan çekinirse bil
sin ki, Allah, Kendisine karşı gelmekten çekinenleri sever. 

77 Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini küçük bir kazanca 
değişenler var ya, işte onlar âhiretin nimetlerinden fayda
lanamayacaktır. Kıyamet Günü Allah onlarla konuşmaya
cak, onların yüzüne bakmayacak ve onları anndırmaya-
caktır. Onlar can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 

78 Onların bir kısmı da, söyledikleri Kitap'tan olmadığı hal
de ondan sanasınız diye onu çarpıtır. Allah katından ol
madığı halde, "Allah karındandır" diyerek Allah'a karşı bi
le bile yalan söyler. 

79 Allah'ın kendisine Kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği 
bir kimsenin, insanlara: "Allah'ın yanısıra bana da kulluk 
edin" demesi değil, ilahî kelamı öğreterek ve öğrenerek 
kendinizi Allah'a adayın" demesi yaraşır. 

80 Sizin melekleri ve peygamberleri rab edinmenizi de emretmez. 
Hiç Allah'a teslim olduktan sonra kâfir olmanızı ister mi? 

81 Allah, peygamberler aracılığıyla izleyicilerinden söz almak 
istedi: "Size Kitap ve hikmet verdim. Sahip olduğunuz ha-
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kikati doğrulayan bir elçi geldiğinde ona inanmalı ve yar
dım etmelisiniz. Bu sorumluluğu kabul ettiniz mi?" dedi. 
"Kabul ettik" dediler. "Öyleyse şahit olun, Ben de size şa
hit olacağım" dedi. 

82 Bundan sonra kim sözünden dönerse, işte onlar doğru 
yoldan çıkmışlardır. 

83 Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeye
rek O'na teslim olmuştur ve O'na dönecektir. Onlar Allah'tan 
başka bir gücün egemenliği altına mı girmek istiyorlar? 

84 De ki: "Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İs-
hak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene; 
Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberle
re verilenlere iman eder, aralarında hiçbir ayırım yapma
yız ve O'na teslim oluruz." 

85 Kim İslam'dan başka bir din benimserse onunki kabul 
edilmeyecek ve o âhirette hüsrana uğrayacaktır. 

86 İman edip peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten ve 
kendisine apaçık deliller geldikten sonra hakikati inkar 
eden kimseleri Allah doğru yola neden iletsin? Çünkü Al
lah, zalimleri doğru yola iletmez. 

87 İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanla
rın lanetine uğramaktır. 

88 Orada temelli kalacaklardır. Artık ne azapları hafifletile
cek, ne de kendilerine bir fırsat verilecektir. 

89 Ancak daha sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu
nun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok mer
hametlidir. 

90 İman ettikten sonra inkar edip, sonra da inkarda ısrar 
edenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar 
doğru yoldan sapmışlardır. 

91 Hakikati inkar edip de kâfir olarak ölenler, dünya kadar 
altın verseler de bu onların hiçbirinden kabul edilmeye
cektir. Onlar can yakıcı bir azaba uğrayacaklar, kendile
rine yardım edecek bir kimse de bulamayacaklardır. 
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92 Sevdiğiniz şeylerden başkaları için de harcamadıkça ger
çek dindar olamazsınız. Allah, başkaları için harcadığınız 
her şeyi bilir. 

93 Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullan'nın kendilerine ya
sakladıklarının dışındaki bütün yiyecekler onlara helal 
idi. De ki: "Doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun." 

94 Bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte on
lar zalimdirler. 

95 De ki: "Allah doğru söylemektedir. Öyleyse yanlış olan her 
şeyden yüz çeviren ve Allah'a hiçbir ortak koşmayan İbra
him'in yolunu izleyin." 

96 İlk yapılan mabet, Mekke'deki mübarek ve bütün insanlı
ğa yol gösterici olan Kabe'dir. 

97 Onda apaçık işaretler var. Orası bir zamanlar İbrahim'in 
kaldığı yerdir. Kim oraya girerse güven içinde olur. Bu ne
denle, gücü yeten herkesin Allah için Kabe'yi ziyaret et
mesi gerekir. Kim hakikati inkar ederse bilsin ki, Allah, 
onlann hiçbirine muhtaç değildir. 

98 De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah bütün yaptıklarınızı bildiği 
halde, O'nun âyetlerini niçin inkar ediyorsunuz?" 

99 De ki: "Ey Kitap Ehli! Doğru olduğunu bildiğiniz halde, 
eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri niçin Allah yo
lundan alıkoymaya çalışıyorsunuz? Allah, yaptıklannız-
dan gafil değildir." 

1 0 0 Ey iman edenler! Kitap verilenlerin bir kısmına uyarsanız, 
sizi, iman ettikten sonra yeniden küfre döndürebilirler. 

101 Allah'ın âyetleri size iletildiği, elçisi de aranızda bulundu
ğu halde hakikati nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın ipi
ne tutunursa doğru yola iletilir. 

102 Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi korkun ve ancak 
O'na teslim olarak can verin. 

1 0 3 Topluca Allah'ın ipine sanlın, aynlığa düşmeyin. Allah'ın 
üzerinizdeki nimetlerini düşünün: Birbirinize düşman 
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idiniz, Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O'nun nimeti sa

yesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenannday-

dmız, sizi oradan O kurtardı. İşte Allah, doğru yolu bula

şınız diye âyetlerini böyle açıklıyor. 
104 İyiliğe çağıran, doğru olanı yapan ve yanlışa engel olan bir 

topluluk olun. İşte kurtulacak olanlar ancak onlardır. 
1 0 5 Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp 

parçalananlara benzemeyin. Çünkü onlar büyük bir aza

ba uğrayacaklardır. 
106 Kimi yüzlerin ağardığı, kimi yüzlerin de karardığı Gün, yüz

leri kararanlara: "İman ettikten sonra küfre mi döndünüz? 

Öyleyse hakikati inkar ettiğiniz için azabı tadın" denilecek. 
1 0 7 Yüzleri ağaranlar da sürekli Allah'ın rahmetine mazhar 

olacak. 
1 0 8 İşte bunlar, Allah'ın mesajlarıdır; hakikati bildiren bu me

sajları sana Biz iletiyoruz. Çünkü Allah, kullarına zulmet

mek istemez. 
109 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır ve hepsi Allah'a 

döndürülür. 
1 1 0 Siz, diğer insanlara örnek olacak, iyiliği emreden, kötülü

ğü engelleyen ve Allah'a inanan hayırlı bir toplumsunuz. 

Eğer Kitap Ehli de iman etmiş olsaydı kendileri için daha 

iyi olurdu. İçlerinde iman edenler olmasına rağmen çoğu 

yoldan çıkmıştır. 
1 1 1 Onlar size ancak sıkıntı verebilirler, başka bir şey yapa

mazlar. Sizinle savaşırlarsa arkalarını dönüp kaçarlar. 

Kendilerine yardım edecek bir güç de bulamazlar. 
112 Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklannı yerine getir

medikleri sürece, nerede olurlarsa olsunlar zillet içinde 

yaşarlar. Çünkü Allah'ı kızdırmışlar ve zillete mahkum ol

muşlardır. Bunun nedeni, Allah'ın âyetlerini inkar etme

leri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri, Allah'a baş 

kaldırmaları ve taşkınlık etmeleridir. 
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1 1 3 Kitap Ehli'nin hepsi bir değildir. İçlerinde geceleyin Al

lah'ın âyetlerini okuyarak secdeye kapanan dosdoğru 

kimseler vardır. 
114 Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanır, iyiliği emreder, kötülü

ğe engel olur ve iyilikte yansırlar. İşte onlar dürüst kim

selerdir. 
1 1 5 Yaptıklan hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır. Çünkü 

Allah, Kendisine karşı gelmekten çekinenleri çok iyi bilir. 
1 1 6 Kâfirlerin mallan da, çocuklan da onlan Allah'ın azabın

dan kurtaramaz. Onlar, temelli kalmak üzere cehennem

liktirler. 
1 1 7 Onların dünya hayatmda yaptıklan harcamalar, kendile

rine zulmeden bir toplumun ekinlerine isabet edip onu 

helak eden dondurucu bir yele benzer. Allah onlara zul

metmiyor, ama onlar kendilerine zulmediyorlar. 
1 1 8 Ey iman edenler! Sizden olmayanlan dost edinmeyin. 

Çünkü onlar sizi yoldan çıkarmak ve sıkıntıya sokmak is

terler. Ağızlarından kin kusmaktadırlar, kalplerinde gizle

dikleri ise daha kötüdür. Eğer düşünürseniz âyetleri iyice 

açıkladık. 
119 Siz onlara sevgi besliyorsunuz, ama onlar bütün Kitapla

ra inansanız bile sizi sevmezler. Sizinle karşılaştıklannda, 

"Biz de sizin gibi inanıyoruz" derler. Kendi başlarına kal

dıklarında ise, size kızdıklanndan dolayı parmaklarını ısı

rırlar. De ki: "Öfkenizden çatlayın!" Doğrusu Allah, kalp

lerde olanı bilir. 
1 2 0 Bir nimete erişirseniz üzülürler, bir belaya uğradığınızda 

ise sevinirler. Eğer sıkıntılara sabreder ve tedbirinizi alır

sanız size hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah, onlann 

bütün yaptıklarını bilmektedir. 
121 Hani sen, iman edenleri cepheye yerleştirmek üzere er

kenden evinden aynlmıştın. Allah, her şeyi işitiyor ve bi

liyordu. 
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122 Koruyucuları Allah olduğu halde, içinizdeki iki kesim kor

kuya kapılmıştı. Oysa iman edenler ancak Allah'a güven

melidir. 
1 2 3 Çünkü Allah size, çok zayıf olduğunuz Bedir'de de yardım 

etmişti. Allah'a karşı gelmekten çekinin ki şükreden kim

seler olasınız. 
124 İman edenlere: "Rabbinizin size, üç bin melek indirerek 

yardım etmesi yeterli değil mi?" demiştin. 
1 2 5 Evet, eğer sabreder ve sakınırsanız, size saldırdıklarında, 

Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım edecektir. 
1 2 6 Allah bununla sevinmenizi ve kalplerinizin pekişmesini 

dilemiştir. Çünkü zafer ancak, kudret ve hikmet sahibi 

olan Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. 
1 2 7 Böylece Allah, kâfirlerin kökünü keser, diğerlerinin de 

ümitsizliğe kapılarak geri çekilmesini sağlar. 
1 2 8 Allah isterse onların tövbesini kabul eder, isterse onlara 

azap eder, bundan sen sorumlu değilsin. Çünkü onlar za

limdirler. 
1 2 9 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O dilediğini bağış

lar, dilediğine azap eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, 

çok merhametlidir. 
1 3 0 Ey iman edeneler! Faizi kat kat yemeyin. Allah'a karşı gel

mekten çekinin ki kurtuluşa eresiniz. 
1 3 1 Kâfirler için hazırlanmış ateşten çekinin. 
1 3 2 Allah'a ve elçisine uyun ki size merhamet edilsin. 
1 3 3 Rabbinizin sizi bağışlamasını sağlamak ve genişliği gök

lerle yer kadar olan, Allah'a karşı gelmekten çekinenenler 

için hazırlanmış cenneti kazanmak için çalışın. 
1 3 4 Onlar servetlerini bollukta da, darlıkta da Allah yolunda 

harcarlar, sinirlerine hakim olurlar ve insanların kusur

larını bağışlarlar. Doğrusu Allah, iyilik edenleri sever. 
1 3 5 Kötü bir iş yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman 

Allah'ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. 
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Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve yaptık

ları yanlışta bile bile ısrar etmezler. 
1 3 6 İşte onlann ödülü, Rablerinin bağışlaması ve içinde te

melli kalacaklan, altlanndan sular akan cennetlerdir. Sa

lih amel işleyenlerin ödülü ne güzeldir! 
137 Sizden önce nice nesil gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da 

yalanlayanlara! sonunun ne olduğunu görün. 
1 3 8 Bu, bütün insanlar için açık bir ders, Allah'a karşı gel

mekten çekinenler için ise yol gösterici ve öğüt olsun. 

139. Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten inanırsanız, en üstün 

siz olursunuz. 
1 4 0 Sizin uğradığınız belalara başkalan da uğramıştır. Böyle 

günleri insanlar arasında çevirip dururuz ki iman edenle

ri ve hakikate şahitlik edenleri seçip ayıralım. Çünkü Al

lah, zâlimleri sevmez. 
141 Böylece Allah, iman edenleri arındırır, kâfirleri de yok eder. 
142 Yoksa Allah, Kendi yolunda cihat edenleri ve zorluklara 

katlananlan görmeden cennete girebileceğinizi mi sanı

yorsunuz? 
1 4 3 Ölümle yüz yüze gelmeden önce onu temenni ediyordu

nuz. İşte onunla karşı karşıya kaldınız. 
144 Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip 

geçti. Eğer o ölür veya öldürülürse topuklarınız üzerine geri 

mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir zarar vere

mez. Oysa Allah, şükredenlerin karşılığım verecektir. 
1 4 5 Kimse, Allah'ın izni olmadan ölmez; herkesin belli bir ece

li vardır. Kim dünya nimetlerini isterse ona onlardan ve

ririz. Kim âhiret nimetlerini isterse ona da onlardan veri

riz. Bize şükredenleri ödüllendireceğiz. 
1 4 6 Nice peygamber, kendilerini Allah yoluna adayan pek çok 

kimseyle birlikte savaştı. Allah yolunda başlanna gelen

lerden dolayı gevşeklik göstermediler, yılmadılar ve boyun 

eğmediler. Çünkü Allah, sabredenleri sever. 
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147 Ancak şöyle dediler: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davra-

nışlanmızdaki aşmlıklan bağışla; bize direnme ve dayan

ma gücü ver. Kâfirlere karşı bize yardım et." 
1 4 8 Allah da onlara hem dünya nimetlerini, hem de âhiretin 

en güzel nimetlerini bağışladı. Çünkü Allah, iyilik edenle

ri sever. 
149 Ey iman edenler! Eğer kâfirlere uyarsanız, sizi küfre geri 

döndürürler de hüsrana uğrarsınız. 
1 5 0 Hayır, sizin mevlânız Allah'tır. En iyi yardım edici de O'dur. 
151 O'nun hiçbir zaman izin vermeyeceği şeyleri Allah'a ortak 

koştuklarından dolayı kâfirlerin kalbine korku salacağız. 

Varacakları yer ateştir. Zâlimlerin yeri ne kötüdür!. 
1 5 2 Allah size verdiği sözü yerine getirdi. O'nun izniyle düş

manlarınızı yenmek üzereydiniz. Ancak Allah size istedi

ğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, peygamberin 

emrine aykırı davrandınız, uymadınız. İçinizden kimi 

dünyâyı, kimi de âhireti istiyordu. Bunun üzerine Allah, 

sizi denemek için zaferden alıkoydu. Ama sonunda bağış

ladı. Çünkü Allah, iman edenlere karşı çok lütufkârdır. 
1 5 3 Allah'ın elçisi arkanızdan sizi çağınyor, siz ise kimseye 

bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gele

ne üzülmeyesiniz diye Allah da sizi kederden kedere uğ

rattı. Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
1 5 4 Sonra o kederin ardından bir kısmınızı bürüyen güven 

duygusu, iç huzuru bağışladı. Kendi derdine düşenler ise, 

Allah hakkında yanlış düşüncelere, cahiliye düşünceleri

ne kapıldılar: "Bu konuda karar verme yetkimiz var mıy

dı?" diyorlardı. De ki: "Karar verme yetkisi tamamen Al

lah'ındır." Sana açıklamadıklarını içlerinde gizleyerek: 

"Karar verme yetkisi bizde olsaydı, ardımızda bu kadar 

ölü bırakmazdık" dediler. De ki: "Evlerinizde kalsaydmız 

bile, ölümü takdir edilmiş olanlar, ölecekleri yere giderler

di." Allah bunu, içinizdekini ortaya çıkarıp sınamak ve 
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kalplerinizi temizlemek için yapmıştır. Çünkü Allah, kalp

lerde gizleneni çok iyi bilir. 
155 İki ordunun karşılaştığı gün geri dönenler, şeytanın al

dattığı kimselerdir. Buna rağmen Allah onlan bağışladı. 

Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok sabırlıdır. 
156 Ey iman edenler! Yolculuğa veya savaşa çıkan kardeşleri 

için: "Bizim yanımızda olsalardı, ölmez ve öldürülmezlerdi" 

diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onlann kalbinde acı 

bir pişmanlık kaynağı yapacaktır. Çünkü yaşatan da, öldü

ren de O'dur. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
1 5 7 Eğer Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz bilin ki, Al

lah'ın rahmeti ve bağışlaması, onlann yığıp biriktirdikle

rinden daha hayırlıdır. 
1 5 8 Çünkü ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda 

toplanacaksınız. 
1 5 9 Allah'ın rahmetinden dolayı onlara yumuşak davrandın. 

Eğer kaba ve kötü davransaydm etrafından dağılıp gider

lerdi. Onlan affet ve bağışlanmalarını dile. Toplumsal iş

lerle ilgili bir karar alacağın zaman onlara danış. Bir işe 

karar verdiğin zaman da Allah'a dayan. Çünkü Allah, 

Kendisine dayananlan sever. 
1 6 0 Allah size yardım ederse sizi kimse yenemez. Eğer sizi ter-

kederse size O'ndan başka kim yardım edebilir? Öyleyse 

iman edenler ancak Allah'a güvensinler. 
161 Hiyanet, hiçbir peygambere yaraşmaz. Kim hiyanet eder

se, Kıyamet Günü hiyanetinin hesabını verir. Sonra her

kesin yaptığının karşılığı haksızlığa uğramaksızın tam 

olarak ödener 
1 6 2 Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kimseyle, Allah'ı kızdı

ran kimse hiç bir olur mu? Onun varacağı yer cennemdir. 

Orası ne kötü bir yerdir! 

163. Herbirinin Allah katındaki derecesi farklıdır. Çünkü Al

lah, onlann bütün yaptıklannı görmektedir. 
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164 Allah, aralarından, kendilerine âyetlerini okuyan, Kitab'ı 
ve hikmeti öğreten ve onlan anndıran bir elçi göndermek
le iman edenlere büyük bir iyilikte bulunmuştur. Oysa 
onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. 

1 6 5 Onlan iki katma uğrattığınız bir musibete kendiniz uğra
dığınızda, "Bu nasıl oldu?" diye düşünüyorsunuz. De ki: 
"Bu, kendi yaptıklannızdan dolayıdır." Allah'ın gücü her 
şeye yeter. 

166-167. İki ordunun savaşta karşılaştığı gün başınıza gelenler Al
lah'ın izniyle gerçekleşti. Allah bunu, iman edenlerle mü-
nafıklan belirlemek için yaptı. Onlara: "Gelin, Allah yo
lunda savaşm veya savunma yapın" denildiğinde, "Savaş
mayı bilseydik peşinizden gelirdik" dediler. O gün onlar 
imandan çok küfre yakındılar, çünkü yalan söylüyorlardı. 
Oysa Allah, kalplerinde gizlediklerini çok iyi biliyordu. 

1 6 8 Kendileri yerlerinde oturup savaşa giden kardeşleri için: 
"Bizi dinleselerdi, öldürülmeyeceklerdi" dediler. De ki: 
"Doğru söylüyorsanız kendi ölümünüze engel olsanıza." 

1 6 9 1 7 i . A i ı a n yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar di
ridirler; Rableri katmda nzıklanacaklardır. Allah'ın, lüt-
fuyla kendilerine verdiğine sevinirler. Arkada kalıp, henüz 
kendilerine kavuşamamış kimselere, korku ve üzüntü 
duymayacaklanm, Allah'ın lütfuna ve nimetine erişecek
lerini, Allah'ın, iman edenlerin emeğini boşa çıkarmaya
cağını müjdelemek isterler. 

1 7 2 Onlar, başlanna bela geldikten sonra bile Allah'ın ve elçi
sinin çağnsma uydular. İyilik eden ve Allah'a karşı gel
mekten çekinenlere büyük bir ödül vardır. 

1 7 3 Diğer insanlar kendilerine: "Size karşı bir ordu toplandı, 
onlardan korkun" dediğinde bu söz onlann imanını artır
dı. "Allah bize yeter. O, ne güzel koruyucudur" dediler. 

1 7 4 Bu yüzden, Allah'ın lütfü ve nimeti sayesinde bir musibe
te uğramadan geri döndüler. Çünkü onlar, Allah'ın rızası-
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nı kazanmak için çalışıyorlardı. Doğrusu Allah, büyük lü
tuf sahibidir. 

175 O şeytan sizi kendi müttefikleriyle tehdit ediyor. Eğer ger
çekten inanıyorsanız onlardan değil, Ben'den korkun. 

176 İnkarda yarışanlardan dolayı üzülme. Onlar Allah'a hiçbir 
zarar veremezler. Allah onları ahiretin nimetlerinden na
sipsiz bırakmak istiyor. Çünkü onlar, büyük bir azaba 
uğrayacaklardır. 

177 İmana karşı küfrü tercih edenler, Allah'a hiçbir zarar ve
remeyecekler ve can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 

1 7 8 Kâfirler, kendilerine verdiğimiz sürenin hayırlarına oldu
ğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları arştın di
ye süre veriyoruz. Onlar, küçük düşürücü bir azaba uğ
rayacaklardır. 

179 Allah, iman edenlerin, sizin hayat tarzınıza uymasına ra
zı olmayacak, iyiyi kötüden ayıracaktır. Allah size gaybı 
kavrama gücü de vermeyecektir. Ancak bunun için elçile
rinden dilediğini seçer. Öyleyse Allah'a ve elçilerine ina
nın. Eğer O'na inanır ve karşı gelmekten çekinirseniz, bü
yük bir ödül kazanırsınız. 

180 Allah'ın lütfundan kendilerine verdiğini O'nun yolunda 
harcamayanlar, bunun kendileri için hayırlı olduğunu 
sanmasınlar. Hayır, bu onların aleyhinedir. Cimrilik et
tikleri şeyler, Kıyamet Günü boyunlarına asılacaktır. 
Göklerin ve yerin varisi Allah'tır ve O, bütün yaptıklarınız
dan haberdardır. 

181 Allah, "Biz zenginiz. Allah fakirdir" diyenlerin sözünü 
duymuştur. Söylediklerini ve peygamberleri haksız yere 
öldürmelerini yazacağız ve "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz. 

182. « B u k e n (u yaptıklarınızdan dolayıdır. Yoksa Allah kulla
rına zulmetmez." 

1 8 3 "Allah bize, yakılarak sunulan bir kurban getirmedikçe 
hiçbir peygambere inanmamamızı emretti" dediler. De ki: 
"Benden önce de peygamberler apaçık deliller ve dedikle-
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rinizi getirmişlerdi. Eğer söylediklerinizde samimi iseniz 
onlan neden öldürdünüz?" 

184 Seni yalanlıyorlarsa bil ki, senden önce apaçık deliller, 
hikmet dolu Kitaplar ve ışık saçan vahiyler getiren elçiler 
de yalanlandı. 

185. Her canlı ölecektir. Kıyamet Günü, yaptıklarınızın karşılı
ğı eksiksiz ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştmlır ve cen
nete sokulursa kurtulmuştur. Dünya hayatı, geçici bir 
hazdan başka bir şey değildir. 

1 8 6 Mallannız ve canlarınız hususunda sınanacaksınız; hem 
sizden önce Kitap verilenlerden, hem de Allah'a ortak ko
şanlardan çok ağır sözler duyacaksınız. Eğer sabreder ve 
sakınırsanız bilin ki, bu, azmedilecek işlerdendir. 

1 8 7 Allah, Kitap verilenlerden, onu gizlemeyeceklerine, insan
lara ulaştıracaklanna dair söz almıştı. Âma onlar sözleri
ni yerine getirmediler ve onu küçük bir kazanca değişti
ler. Bu ne kötü bir alışveriştir! 

ısa. Yaptıklanna sevinen ve yapmadıklan işler yüzünden 
övülmekten hoşlananlann azaptan kurtulacaklarını san
ma. Onlar, can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 

1 8 9 Göklere ve yere egemen olan Allah'tır. Çünkü O'nun gücü 
her şeye yeter. 

1 9 0 Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peşpe-
şe gelişinde akıl sahipleri için âyetler vardır. 

191 Onlar, ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anar; 
göklerin ve yerin yaratılışını düşünerek derler ki; "Rabbi
miz! Sen bunlan boşuna yaratmadın. Çünkü Sen, her 
türlü eksiklikten uzaksın. Bizi ateş azabından koru." 

192 "Rabbimiz! Kimi ateşe atarsan, onu rezil etmiş olursun. 
Çünkü zâlimlerin hiçbir yardımcısı yoktur." 

1 9 3 "Rabbimiz! Doğrusu biz, 'Rabbinize inanın' diye imana ça
ğıran bir kimse duyduk ve iman ettik. Rabbimiz! Günah-
lanmızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyi kimse
ler olarak al." 
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1 9 4 "Rabbimiz! Bize, elçilerin aracılığıyla verdiğin sözü yerine 

getir, Kıyamet Günü bizi utandırma. Çünkü Sen sözün

den dönmezsin." 
1 9 5 Rableri onlara şöyle karşılık verir: "Doğrusu Ben, erkek 

veya kadın, kimsenin emeğini boşa çıkarmam. Çünkü he

piniz birbirinizin soyundansınız. Allah yolunda göç eden, 

yurtlarından sürülen, Benim yolumda sıkıntı çeken ve sa

vaşıp öldürülenlerin günahlarını bağışlayacağım ve onla

rı, içlerinden sular akan cennetlerle ödüllendireceğim." 

Çünkü en güzel ödül, Allah katındadır. 

196-197. Kâfirlerin dilediklerini yapabilir görünmeleri seni aldatma
sın. O, gelip geçici bir tatminden ibarettir. Sonunda vara
cakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir meskendir! 

1 9 8 Rablerinden çekinenler ise, Allah'ın bir ödülü olarak için
de temelli kalacakları, altlarından sular akan cennetlere 
gireceklerdir. Salih kimseler için en iyisi Allah'ın vereceği 
ödüldür. 

1 9 9 Kitap Ehli'nden, Allah'a, size indirilene ve kendüerine in
dirilene iman eden; Allah'tan korkarak O'nun âyetlerini 
hiç bir çıkara değişmeyen kimseler vardır. İşte onlann 
ödüllerini Rableri verecektir. Doğrusu Allah, hesabı ça
buk görür. 

2 0 0 Ey iman edenler! Zorluklara katlanın, direnin, birbirinize 
kenetlenin ve Allah'a karşı gelmekten çekinin ki kurtulu
şa erebilesiniz. 

4- NİSA SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 176 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini, o 

ikisinden de pek çok erkek ve kadmı var eden Rabbiniz-

den çekinin. Adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz 

Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. 

Çünkü O, bütün yaptıklarınızı gözetmektedir. 
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2 Yetimlerin mallarını verin, temizi pisle değiştirmeyin. On
lann mallannı kendi mallannıza katarak yemeyin. Çünkü 
bu, büyük bir günahtır. 

3 Yetimlere adil davranamayacağınızdan korkarsanız, size he
lal olan diğer kadınlardan biri ile evlenin. Hattâ ikisi, üçü, 
dördü ile... Onlann arasında da âdil davranamayacağınızdan 
korkarsanız tek bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuzla 
yetinin. Adil davranabilmeniz için en uygun olanı budur. 

4 Evlendiğiniz kadmlann mehrini güzellikle verin. Eğer on
lar kendi rızasıyla bir kısmını size bağışlarsa içiniz rahat 
olarak ondan faydalanın. 

5 Allah'ın sizin sorumluluğunuza verdiği mallan, henüz ak
lı ermeyen yetimlere vermeyin. Bu mallarla onlann geçim
lerini sağlayın ve onlara güzel sözler söyleyin. 

6 Sorumluluğunuz altındaki yetimleri, evlenebilecekleri yaşa 
gelinceye kadar deneyin. Olgunlaştıklanna kanaat getirir
seniz mallarım verin. Büyüyünce mallarım alacaklar diye 
onu israf ederek, hızlı bir bir şekilde yemeyin. Zengin olan 
sorumluluğu altındaki yetimin malından uzak dursun, fa
kir olan uygun bir şekilde faydalansın. Mallannı verdiğiniz
de de şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. 

7 Ana-babanın ve yakınlarının bıraktıklarında, erkek ve ka
dınların, az veya çok belirli bir paylan vardır. 

8 Miras taksiminde orada bulunan diğer yakmlan, yetimle
ri ve yoksullan da ondan faydalandırın ve onlara güzel 
sözler söyleyin. 

9 Arkalarında, geleceklerinden endişe duyacaklan bakıma 
muhtaç çocuklar bırakacak olanlar onlan düşünsünler. 
Allah'tan çekinsinler ve doğru söz söylesinler. 

10 Yetimlerin malını haksız olarak yiyenler, karınlanna an
cak ateş doldurmuş olurlar. İşte onlar, yakıcı bir ateşe 
atılacaklardır. 

11 Allah, miras taksiminde erkek çocuklannıza, kız çocukla
rınıza verdiğinizin iki katını vermenizi emrediyor. Eğer kız 
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ikiden fazla ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer kız tek 

ise yansı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, ana-baba-

dan her birine altıda biri düşer; çocuğu yoksa, üçte biri 

anasmın olmak üzere ana-babası varis olur. Eğer ölenin 

kardeşleri varsa, anasına altıda biri düşer. Bu hisseler, 

ölenin yaptığı vasiyet ve borcu düşüldükten sonra kalan

dandır. Ana-babanız ve çocuklannızdan hangisinin sizin 

bırakacağınız nimetlere daha layık olduğunu bilemezsi

niz. Bunlar, Allah tarafından belirlenmiştir. Çünkü O, her 

şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
12 Çocuklan yoksa, hanımlannızın vasiyet ve borcundan ar

ta kalan mirasının yansı sizindir; çocuklan varsa, dörtte 

biri sizindir. Eğer çocuğunuz yoksa, vasiyet ve borcunuz

dan sonra mirasınızın dörtte biri; çocuğunuz varsa, sekiz

de biri dul eşlerinizindir. Bir adama veya kadına ikinci de

receden mirasçı olunur da, ölenin kız veya erkek kardeşi 

olursa, her birine altıda biri düşer. Daha fazla iseler, va

siyet ve borç düşüldükten sonra üçte biri düşer. Her iki 

halde de mirasçılar bir zarara uğratılmamalıdır. Bunlar, 

Allah tarafından belirlenmiştir. Doğrusu O, her şeyi bilir, 

çok sabırlıdır. 
13 Bunlar, Allah'ın koyduğu yasalardır. Kim Allah'a ve elçisi

ne uyarsa, Allah onu, temelli kalacağı, içlerinden sular 

•akan cennetlere koyacaktır. İşte en büyük kurtuluş budur. 
14 Kim de Allah'a ve elçisine isyan eder ve O'nun yasalanm 

çiğnerse, Allah onu, içinde temelli kalacağı ateşe koyacak 

ve o, küçük düşürücü bir azaba uğrayacaktır. 
15 Hayasız davranışlarda bulunan kadınlannızın bu suçu 

için, aranızdan dört kişi şahitlik ederse, onlan, ölünceye 

vaya tövbe edinceye kadar evlerine hapsedin. 
16 Suçlulann her ikisini de böyle cezalandınn. Eğer tövbe 

edip durumlarını düzeltirlerse onlan bırakın. Çünkü Al

lah, tövbeleri sürekli kabul eder, çok merhametlidir. 
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17 Allah, cahillikle bir kötülük işleyip de hemen tövbe eden
lerin tövbesini kabul eder. Çünkü Allah her şeyi bilir, hik
met sahibidir. 

18 Sürekli günah işleyip de öleceği zaman: "Ben artık tövbe 
ettim" diyenlerin ve kâfir olarak ölenlerin tövbeleri geçer
sizdir. İşte onlara can yakıcı bir azap hazırladık. 

19 Ey iman edenler! Kadınlarınıza zorla mirasçı olmanız he
lal değildir. Apaçık bir hayasızlık etmedikçe verdiğinizi ge
ri almak için onlara baskı yapmayın. Onlarla iyi geçinin. 
Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız bilir ki, Allah, hoşlan
madığınız bir şeyi bir çok hayra vesile kılmış olabilir. 

20 Eğer eşinizden ayrılıp bir başkasıyla evlenmek isterseniz, 
birincisine yığınla servet vermiş olsanız bile, ondan hiçbir 
şeyi geri almayın. Ona verdiğinizi apaçık bir günah işleye
rek ve iftira ederek geri mi alacaksınız? 

21 Birbirinizle kaynaşmışken ve onlar sizden sağlam bir söz 
almışken onu nasıl geri alırsınız? 

22 Babalarınızın daha önce evlendiği kadınlarla evlenmeyin, 
geçmişte olanlar geçmişte kalmıştır. Çünkü bu utanç ve
rici ve iğrenç bir davranıştır; kötü bir yoldur. 

23 Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyze
leriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, süt analarınız, 
süt kardeşleriniz, kaynanalannız, kendileriyle gerdeğe 
girdiğiniz eşlerinizden doğup himayeniz altında bulunan 
üvey kızlarınız, -eğer analarıyla gerdeğe girmemişseniz o 
kızlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur- öz oğullarınızın 
eşleri ve iki kızkardeşle aynı anda evlenmeniz haram kı
lındı. Geçmişte olan, geçmişte kalmıştır. Doğrusu Allah, 
çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

24 Meşru şekilde sahip olduklarınız dışında, evli kadınlarla 
evlenmeniz de haram kılındı. Bu, Allah'ın koyduğu hü
kümdür. Bunlann dışmdakileri, meşru olmayan bir ilişki
ye girmeksizin, iffetli bir şekilde, mallarınızla istemeniz 
helal kılındı. Evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri 
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mehirlerini verin. Bu yükümlülüğü yerine getirdikten 
sonra, diğer konularda anlaşmanızda bir sakınca yoktur. 
Doğrusu Allah, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 

25 İman eden özgür kadınlarla evlenemeyenler, iman eden 
genç cariyelerle evlensinler. Allah, inancınızı çok iyi bil
mektedir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onlarla, velilerinin 
izniyle, mehirlerini uygun şekilde vererek, iffetli olacakla
rına, zina etmeyeceklerine ve gizli dost tutmayacaklarına 
söz vermeleri şartıyla evlenin. Evlendikten sonra hayasız 
bir davranışta bulunurlarsa, onlara hür kadınlara verilen 
cezanın yansı uygulanır. Bu ruhsat, zinaya düşmekten 
korkanlar içindir. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. 
Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

26 Allah size bunlan açıklamak, sizi, sizden öncekilerin izle
diği doğru yola iletmek ve tövbenizi kabul etmek istiyor. 
Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 

27 Allah, tövbenizi kabul etmek; ihtiraslanna uyanlar ise de
rin bir sapıklığa düşmenizi istiyor. 

28 Allah, yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan, zayıf 
yaratılmıştır. 

29 Ey iman edenler! Birbirinizin malını, karşılıklı rızaya da
yalı alışveriş hariç, bâtıl yollarla yemeyin ve birbirinizi 
mahvetmeyin. Çünkü Allah, size karşı çok merhametlidir. 

30 Kim düşmanlık ve zulüm ile böyle yaparsa, onu ateşe so
kacağız. Bu, Allah için çok kolaydır. 

31 Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, kusur-
lannızı örteriz ve sizi yüce bir makama eriştiririz. 

32 Öyleyse, Allah'ın bir kısmınıza daha fazla bağışladığı ni
metlere imrenmeyin. Erkekler de, kadınlar da kendi ka-
zançlanndan bir fayda sağlarlar. Allah'ın lütfundan iste
yin. Çünkü O, her şeyi bilir. 

33 Ana-babanın ve yakmlann her birinin varisleri vardır. 
Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere de paylannı verin. 
Doğrusu Allah, her şeye şahittir. 
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34 Erkekler, Allah'ın kendilerine daha fazla verdiği imkanla

rı kullanarak ve sahip oldukları servetten harcayarak ka

dınlan koruyup gözetirler. İyi kadınlar, gönülden boyun 

eğen ve Allah'ın, korunmasını istediğini koruyan kadın

lardır. Evlilik sorumluluğunu yerine getirmeyen kadınla

ra önce öğüt verin, sonra yataklannda yalnız bırakın, yi

ne düzelmezlerse, dövün. Eğer size uyarlarsa üzerlerine 

gitmeyin. Doğrusu Allah, çok yücedir, çok büyüktür. 
35 Eğer kan-kocanm arasının bozulacağından korkarsanız, 

. erkek ve kadının ailesinden birer arabulucu gönderin. 

Eğer iyi geçinmek isterlerse, Allah aralanm düzeltir. Çün

kü O, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. 
3 6 - 3 7 Allah'a kulluk edin; O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-

babanıza, yakınlarınıza, yetimlere, düşkünlere, yakın ve 

uzak komşularınıza, arkadaşlarınıza, yolculara ve elinizin 

altında bulunanlara iyilik edin. Çünkü Allah, kendini beğe

nip övünen kimselerle, cimrilik eden, başkalarım cimriliğe 

teşvik eden ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri gizle¬ 

. yenleri sevmez. Kafirlere utanç verici bir azap hazırladık. 
38 Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanmadıklan halde, başkala-

nna gösteriş olsun diye mallanndan harcayanlan da sev

mez. Dostu şeytan olanın ne kötü dostu vardır! 
39 Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanıp, Allah'ın kendilerine ver

diği nzıktan O'nun yolunda harcasalardı, ne olurdu san

ki?.. Allah, onlan çok iyi bilmektedir. 
40 Doğrusu Allah, kimseye zerre kadar haksızlık etmez. Ya

pılan bir iyiliğin karşılığını da kat kat artınr ve ona katın

dan büyük bir ödül verir. 
41 Her toplumun şahidini getirip, seni de bunlara şahit ola

rak getirdiğimizde durumlan nice olacak? 
42 Hakikati inkar edip Allah'ın elçisine baş kaldıranlar, o 

Gün yerle bir olmayı isterler, ama Allah'tan hiçbir şeyi 

gizleyemezler. 
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43 Ey iman edenler! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye; yol

culuk dışmda, cünüpken yıkamncaya kadar namaz kıl

maya kalkışmayın. Hasta veya yolcu iseniz, tuvaletten 

çıkmış veya hanımlarınıza yaklaşmış da su bulamamışsa-

nız, temiz bir toprakla yüzlerinizi ve ellerinizi ovun. Doğ

rusu Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır. 
44 Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görüyor musun? 

Kendileri saptıkları gibi, sizi de saptırmak istiyorlar. 
45 Allah, düşmanlarınızı çok iyi bilir. Koruyucu olarak da, 

yardımcı olarak da Allah size yeter. 
46 Yahudilerin bir kısmı vahyedilmiş sözlerin anlamını çarpı

tır; sözleri bağlamından kopararak: "Duyduk ama karşı çı

kıyoruz", "Dinleyin ama kulak asmayın", "Asıl sen bize ku

lak ver" derler. Böylece dillerini eğip bükerler ve din ile alay 

ederler. Eğer onlar, "İşittik ve uyduk, bizi de dinle" deseler

di, bu daha doğru ve kendileri için daha hayırlı olurdu. 

Ama Allah, hakikati inkar ettiklerinden dolayı onları rah

metinden uzaklaştırmıştır. Pek azı dışmda iman etmezler. 
47 Ey Kitap verilenler! Ümitierinizi boşa çıkarmadan, tüket

meden veya cumartesi yasağım çiğneyenleri rahmetimiz

den uzaklaştırdığımız gibi sizi de rahmetimizden uzaklaş

tırmadan önce, yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak in

dirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Çünkü Allah'ın emri mut

laka yerine gelir. 
48 Allah, Kendisine ortak koşardan asla bağışlamaz, ama di

lediğinin daha küçük günahlarını bağışlar. Çünkü Allah'a 

ortak koşanlar O'na iftira etmiş ve korkunç bir günah iş

lemişlerdir. 
49 Kendilerini temize çıkaranlan görüyor musun? Hayır, di

lediğini ancak Allah temize çıkarır ve kimseye kıl kadar 

haksızlık edilmez. 
50 Allah'a nasıl iftira ettiklerine bir bak! Bundan daha açık 

bir günah olamaz. 



70 4/Nisâ Sûresi 

51 Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri görüyor musun? 
Putlara ve Allah'a karşı azanlara inanarak, inkar edenlerin 
iman edenlerden daha doğru yolda olduğunu savunuyorlar. 

52 İşte onlar, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseler
dir. Allah'ın, rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye hiçbir 
yardımcı bulamazsın. 

53 Yoksa Allah'ın egemenliğine ortaklar mı? Eğer öyle olsa, in
sanlara bir çekirdek parçası kadar bile bir şey vermezlerdi. 

54 Yoksa Allah'ın, lütfundan insanlara verdiği nimetleri mi 
çekemiyorlar? Oysa Biz, İbrahim'in ailesine de Kitap ve 
hikmet verdik, onlara büyük bir egemenlik bağışladık. 

55 Onlardan kimi ona iman eder, kimi de ondan yüz çevirir. 
Hiçbir ateş, cehennem kadar yakıcı olamaz. 

56 Ayetlerimizi bile bile inkar edenleri ateşe sokacağız. Deri
leri kavruldukça, azabı iyice hissetmeleri için derilerini 
değiştireceğiz. Doğrusu Allah, kudret ve hikmet sahibidir. 

57 İman edip salih amel işleyenleri de, temelli kalacakları, iç
lerinden sular akan cennetlere yerleştireceğiz ve sonsuz 
mutluluğa eriştireceğiz. Onlar orada tertemiz eşlere sahip 
olacaklar. 

58 Allah, sorumlulukları ehline vermenizi, insanları yönettiği
niz zaman da adaletle yönetmenizi emrediyor. Allah size ne 
güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah, her şeyi duyar ve görür. 

59 Allah'a, elçisine ve sizden olan yöneticilere uyun, Bir ko
nuda çekişirseniz, eğer Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman 
ediyorsanız, onu Allah'a ve elçisine götürün. Sizin için en 
iyi ve sonucu en güzel olan budur. 

60 Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını sa
vunanları görüyor musun? Onu tanımamaları emredildi-
ği halde Allah'a karşı azanların hükmüne başvurmak is
tiyorlar. Böylece şeytan onlan derin bir sapıklığa düşür
mek istiyor. 

61 Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve elçisine uyun" denildiğinde, 
münafıkların senden nefretle uzaklaştıklarım görürsün. 
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62 Kendi yaptıklarından dolayı bir musibete uğradıklarında 
sana gelip, Allah'a yeminle: "Bizim amacımız iyilik yapmak 
ve işleri düzeltmekten başka bir şey değildi" derler. 

63 Allah, kalplerinde olanı çok iyi biliyor. Öyleyse onlan ken
di hallerine bırak, onlara öğüt ver ve etkili sözler söyle. 

64 Biz her elçiyi ancak, Allah'ın izniyle kendisine uyulması 
için gönderdik. Onlar kendilerine zulmettiklerinde sana 
gelerek Allah'tan bağışlanma dileseler, elçi de onlann ba
ğışlanmasını dileseydi, Allah'ın, tövbeleri sürekli kabul et
tiğini ve çok merhametli olduğunu görürlerdi. 

65 Hayır; Rabbine andolsun ki, çekiştikleri konularda seni 
hakem kabul edip, verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duyma
dan teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. 

66 Eğer onlara, "Kendinizi feda edin" veya "Yurdunuzdan çı
kın" deseydik, bunu ancak pek azı yapardı. Eğer kendile
rine verilen öğüdü dinleselerdi, onlar için daha iyi ve da
ha doğru olurdu. 

67 es. o z a m a n onlara, katımızdan büyük bir ödül verir ve doğ
ru yola iletirdik. 

69 Kim Allah'a ve elçisine uyarsa, işte onlar, Allah'ın kendile
rine nimet verdiği peygamberler, doğru yoldan sapmamış 
olanlar, hakikate hayatlanyla şahitlik yapanlar ve salihler-
le bir arada olacaklardır. Onlar ne güzel arkadaştırlar! 

70 Bu, Allah'ın bir lütfudur. Kimse, Allah'ın sahip olduğu bil
giye ulaşamaz. 

71 Ey iman edenler! Bölük bölük veya topluca savaşa çıktı
ğınızda tedbirli olun. 

72 Aranızda ağır davrananlar var. Başınıza bir musibet gel
diğinde: "Allah bana iyilikte bulundu da onlarla beraber 
bulunmadım" diyecek. 

73 Allah'ın yardımıyla bir nimete erişirseniz, sanki aranızda 
bir dostluk yokmuş gibi: "Keşke ben de onlarla beraber ol
saydım da büyük bir kazanç elde etseydim" diyecek. 
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74 Ahireti dünyaya tercih edenler Allah yolunda savaşsın. 
Kim Allah yolunda savaşırsa, ister öldürülsün ister üstün 
gelsin, ona büyük bir ödül vereceğiz. 

75 Neden Allah yolunda ve, "Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan 
bu ülkeden kurtar; rahmetinle bize bir koruyucu ve yar
dımcı gönder" diyen zavallı erkekler, kadmlar ve çocuklar 
uğrunda savaşmıyorsunuz? 

76 İman edenler Allah yolunda, kafirler de azgınların yolun
da savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarına karşı savaşm. 
Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. 

77 Kendilerine, "Savaştan elinizi çekin, namazı kılın, zekatı 
verin" denilenleri görüyor musun? Savaşmalan emredildi-
ğinde bir kısmı, Allah'tan daha çok insanlardan korkar 
ve: "Rabbimiz! Savaşmamızı niye emrettin? Bize biraz sü
re tanışan olmaz mıydı?" derler. De ki: "Dünya nimetleri 
gelip geçicidir. Allah'a karşı gelmekten çekinenler için 
ahiret yurdu daha hayırlıdır. Onlara en ufak bir haksızlık 
da yapılmaz." 

78 Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile olsanız, 
ölümden kurtulamazsınız. Bir nimete kavuştuklarında: 
"Bu, Allah karındandır" derler. Bir kötülüğe uğradıklarında 
ise: "Bu, senin yüzündendir" derler. De ki: "Hepsi Allah ka
rındandır." Bunlar neden sözü anlamaya yanaşmıyorlar? 

79 Kavuştuğun her nimet Rabbindendir, uğradığın her mu
sibet ise kendindendir. Seni insanlara elçi olarak gönder
dik. Şahit olarak Allah yeter. 

80 Kim elçiye uyarsa, Allah'a uymuş olur. Kim de yüz çevi
rirse, seni onlara bekçi olarak göndermedik. 

81 Senin yanındayken, "Sana uyuyoruz" derler; ayrıldıkları 
zaman bir kısmı, sana söylediklerinin tersini planlar. Al
lah, onların tasarladığını yazıyor. Onlara aldırış etme ve 
Allah'a güven. Çünkü hiçbir varlık, Allah kadar güvene 
layık olamaz. 
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82 Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmüyorlar mı? Eğer o 

Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı onda pek çok çeliş

ki bulunurdu. 
83 Barış veya savaşla ilgili bir haber duyduklarında onu he

men yayarlar. Eğer onu Allah'ın elçisine ve yetkili kimse

lere götürselerdi, o konuda uzman olanlar onu bilirlerdi. 

Allah'ın lütfü ve rahmeti olmasaydı, çoğunuz şeytana 

uyardınız. 
84 Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. 

İman edenleri de savaşa teşvik et. Belki böylece Allah, kâ

firlerin saldırısını önler. Allah'ın cezalandırması da, ibret 

alınacak azabı da çok şiddetlidir. 
85 Kim iyi bir işe aracılık ederse, ondan bir sevap; kim de kö

tü bir işe aracılık ederse, ondan bir günah kazanacaktır. 

Çünkü Allah, her şeyi görmektedir. 
86 Bir barış teklifi aldığınızda ona ya daha güzel bir biçimde 

ya da benzeri ile karşılık verin. Çünkü Allah, her şeyin he

sabım görecektir. 
87 Kendisinden başka ilah olmayan Allah, geleceğinde hiçbir 

kuşku olmayan Kıyamet Günü'nde sizi mutlaka bir araya 

toplayacaktır. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? 
88 Allah onlan yaptıklarından dolayı dışladığı halde müna

fıklar hakkında niye ikiye bölündünüz? Allah'ın saptırdı

ğı kimseyi siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Al

lah'ın saptırdığına hiçbir çıkış yolu bulamazsın. 
89 Kendileri gibi inkar edesiniz de onlar gibi olasınız isterler. 

Allah yolunda göç etmelerine kadar onlan dost edinme

yin. Yüz çevirirlerse, yakalayıp bulduğunuz yerde öldü

rün. Onlann hiçbirini veli ve yardımcı edinmeyin. 
90 Ancak, anlaşma yaptığınız bir toplumla ilişkisi olanlar ya

hut sizinle veya kendi toplumlanyla savaşmak istemedik

lerinden size gelenlere dokunmayın. Allah onlan sizden 

daha güçlü yapsaydı, size mutlaka savaş açarlardı. Eğer 
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sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve size banş teklif 
ederlerse, Allah onlara zarar vermenize izin vermez. 

91 Hem sizden, hem de kendi toplumlanndan emin olmak is
teyen ama her karışıklıkta tahriklere kapılanların olduğu
nu da göreceksiniz. Eğer sizden uzak durmaz, banşa ya
naşmaz ve sizden el çekmezlerse onlan yakalayıp buldu
ğunuz yerde öldürün. İşte onlara karşı size apaçık bir yet
ki verdik. 

92 Bir müminin diğer bir mümini öldürmesi caiz değildir; 
ancak yanlışlıkla öldürürse başka. Kim bir mümini yan
lışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve bağışla
madığı takdirde ölenin ailesine kan bedeli ödemesi gere
kir. Öldürülen mümin düşmanınız olan bir toplumdan 
ise, mümin bir köle azat edilmesi; anlaşma yaptığınız bir 
toplumdan ise, mümin bir köle azat edilmesi ve ailesine 
kan bedeli verilmesi gerekir. Bunlan bulamayan kimse iki 
ay peşpeşe oruç tutmalıdır. Bu, Allah tarafından belirle
nen karşılıktır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 

93 Bir mümini kasden öldürenin cezası, temelli kalmak üze
re cehennemdir. Allah ona kızmış, rahmetinden uzaklaş-
tırmış ve büyük bir azap hazırlamıştır. 

94 Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman 
iyice araştırma yapın. Size banş teklif edene, dünyanın 
gelip geçici nimetlerini arzulayarak: "Sen güvenilir değil
sin" demeyin. Allah katında bitmez tükenmez nimetler 
vardır. Daha önce siz de onlar gibiydiniz, ama Allah size 
lütufda bulundu. Öyleyse iyice araştırma yapın. Çünkü 
Allah, bütün yaptıklannızdan haberdardır. 

95-96. özürleri olmadığı halde mücadeleden kaçınan müminler
le, Allah yolunda mallanyla ve canlanyla cihat edenler bir 
değildir. Allah, mallanyla ve canlanyla cihat edenleri, mü
cadeleden kaçınanlara üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsi
ne de güzel bir karşılık vereceğini söylemiştir ama, cihat 
edenleri, büyük bir ödül, hesapsız mertebeler, günahlan-
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nın bağışlanacağını ve rahmetini vaat ederek mücadele

den kaçınanlardan üstün kılmıştır. Çünkü Allah, çok ba

ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
97 Melekler, canlarını aldıkları zaman kendilerine zulmeden

lere: "Niçin böyle yaptınız?" der. Onlar da: "Biz yeryüzün

de zayıf kimselerdik" derler. Melekler: "Allah'ın arzı geniş 

değil miydi, göç etseydiniz ya!" derler. İşte onlann varaca

ğı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir meskendir! 
98 Ancak, hiçbir gücü olmayan ve bir çıkış yolu bulamayan 

zavallı erkek, kadın ve çocuklar bunun daşmdadır. 
99 İşte Allah bunlan affedebilir. Çünkü O, çok affedicidir, 

çok bağışlayıcıdır. 
1 0 0 Allah yolunda göç eden kimse, yeryüzünde pek çok gide

cek yer ve bolluk bulur. Allah'a ve elçisine göç etmek üze

re evinden aynldıktan sonra ölenin ödülünü Allah vere

cektir. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
101 Yolculuk ettiğinizde kâfirlerin size bir kötülük yapmasın

dan korkarsanız, namazı kısaltmanızda günah yoktur. 

Çünkü kâfirler apaçık düşmanmızdır. 
102 Sen aralannda olup da müminlere namaz kıldırdığında, 

bir bölümü silahlannı da yanlanna alarak seninle nama

za dursunlar. Namazlarını kıldıklannda sizi korumak için 

arkanıza geçsinler, namaz kılmamış olan diğer bölüm ge

lip seninle namaz kılsın. Tedbirli olsunlar, silahlannı yan

lanna alsınlar. Çünkü kâfirler, silah ve malzemeleriniz

den uzakken size baskm yapmak isterler. Yağıştan zarar 

görürseniz veya hasta iseniz, tedbirinizi alarak silahlan-

nızı bırakmanızda bir sakınca yoktur. Doğrusu Allah, ka

firlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. 
1 0 3 Namazı kıldıktan sonra, ayakta iken, otururken ve yatar

ken de Allah'ı anın. Güvene erdiğinizde namazı eksiksiz 

kılın.-.Çünkü namaz, müminlere günün belli vakitlerinde 

yerine getirilmek üzere farz kılınmış bir yükümlülüktür. 
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1 0 4 Düşmanlarınızı izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sı

kıntı çekiyorsanız bilin ki, onlar da sizin gibi sıkıntı çeki

yor. Üstelik siz Allah'tan, onların beklemedikleri şeyleri 

bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
1 0 5 Hakikati ortaya koyan bu Kitab'ı, insanlar arasında Al

lah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye indirdik. 

Öyleyse ihanet edenlerle tartışmaya girme. 
1 0 6 Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, 

çok merhametlidir. 
1 0 7 Kendilerine ihanet edenleri savunma. Çünkü Allah, ken

dilerine ihanet edenleri ve çok günah işleyenleri sevmez. 
1 0 8 Allah'ın razı olmadığı inanç ve düşünceyi geceleyin tasar

larken, onu insanlardan gizleyebilirler, ama Allah'tan giz-

leyemezler. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarım ku

şatmıştır. 
1 0 9 Bu dünyada onları savunabilirsiniz. Peki, Kıyamet Günü 

onları Allah'a karşı kim savunacak, kim koruyacak? 
1 1 0 Kim kötülük işler veya kendine zulmeder de sonra Al

lah'tan bağışlanma dilerse, O'nu çok bağışlayıcı ve mer

hamet edici bulur. 
111 Kim de günah işlerse ancak kendine zarar verir. Allah her 

şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
1 1 2 Kim bir yanlışlık yapar veya günah işler de onu masum 

birinin üstüne atarsa, ona iftira etmiş ve apaçık bir günah 

yüklenmiş olur. 
1 1 3 Eğer Allah'ın lütfü ve rahmeti olmasaydı, onların bir kıs

mı seni saptırmaya yeltenirdi. Onlar ancak kendileri sa

parlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab'ı in

dirdi, doğru düşünmeyi ve bilmediklerini öğretti. Allah'ın 

sana verdiği nimet gerçekten çok büyüktür. 
1 1 4 Gizli toplantıların çoğunda hayır yoktur. Ancak, ekono

mik yardımlaşmayı, güzel davranışları ve insanların ara

sını düzeltmeyi amaçlayanlar bunun dışındadır. Kim 
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bunlan Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, ona bü

yük bir ödül vereceğiz. 
1 1 5 Doğru yolu gördükten sonra Allah'ın elçisine karşı gelen ve 

müminlerin izlediği yolu terkeden kimseyi, yöneldiği yola 

döndürür ve cehenneme atarız. Orası ne kötü bir yerdir! 
1 1 6 Allah, Kendisine ortak koşanın günahını bağışlamaz, ama 

dilediği kimsenin daha küçük günahlannı bağışlayabilir. 

Allah'a ortak koşan, derin bir sapıklığa düşmüş olur. 

117-119. Onlar Allah'ın yanısıra bir takım cansız sembollere yalva

rırlar ve: "Kullarının bir kısmını kandınp saptıracağım. 

Onlan, arzularının esiri yapacağım. Onlara, hayvanların 

kulaklarını yarmalarını ve Allah'ın yarattıklarını ifsat et

melerini emredeceğim" diyen, Allah'ın rahmetinden uzak

laştırdığı azgın şeytandan medet umarlar. Kim Allah'ı bıra

kıp şeytanı dost edinirse, kesinlikle ziyana uğrayacaktır. 
1 2 0 Şeytan onlara söz ve ümit verir. Ama şeytanın verdiği söz, 

ancak aldatmak içindir. 
1 2 1 İşte onlann varacağı yer, hiçbir kaçış yolu bulamayacak

tan cehennemdir. 
1 2 2 İman edip salih amel işleyenleri de, temelli kalacaklan, iç

lerinden sular akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu, Allah'ın 

gerçek sözüdür. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? 
1 2 3 Bu, sizin ve Kitap Ehli'nin kuruntularına göre değildir. 

Kötülük işleyen, yaptığının karşılığını görür. Allah'tan 

başka koruyucu ve yardımcı da bulamaz. 
1 2 4 Erkek veya kadm, kim iman edip salih amel işlerse, işte 

onlar cennete girecek ve kendilerine zerre kadar haksızlık 

edilmeyecektir. 
1 2 5 Allah'a teslim olan, iyilik eden ve her türlü bâtıldan yüz 

çeviren İbrahim'in yolunu izleyenden daha doğru iman 

sahibi kim vardır? Çünkü Allah onu dost edinmişti. 
1 2 6 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, her şeyi ku

şatmıştır. 
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127 Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki: 
"Onlar hakkındaki açıklamayı Allah yapıyor: Bu, kendile
riyle evlenmek istediğiniz ve haklarını vermediğiniz kim
sesiz kadınlar, bakıma muhtaç çocuklar ve yetimlere âdil 
davranma hususunda Kitap'ta size bildirilen ilkelerdir." 
Allah yaptığınız her iyiliği bilir. 

128. Bir kadın, kocasının kendisine kötü davranacağından ve
ya kendisini terk edeceğinden korkarsa, aralarında anlaş
malarında sakınca yoktur. Çünkü insanın doğasında 
bencillik vardır. İyilik yapar ve çekinirseniz bilin ki, Allah, 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

129 Ne kadar çabalasanız da eşlerinize âdil davranamazsınız. 
Bari birisine meyledip diğerlerini boşlukta bırakmayın. 
Eğer aranızı düzeltir ve çekinirseniz bilin ki, Allah çok ba
ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

130. Eğer eşler birbirinden aynlırsa, Allah her birini lütfuyla 
geçindirir. Çünkü Allah, geniş lütuf ve hikmet sahibidir. 

131 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Size de, sizden ön
ce Kitap verilenlere de Allah'a karşı gelmekten çekinmeyi 
emrettik. Eğer hakikati inkar ederseniz bilin ki, göklerde 
ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, hiçbir şeye muhtaç 
değildir, övülmeye layıktır. 

132 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hiçbir varlık 
O'nun kadar güvene layık olamaz. 

1 3 3 Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder, yerinize başkala
rını getirir. Çünkü Allah'ın buna gücü yeter. 

134 Kim dünya nimetlerini isterse bilsin ki, dünya nimetleri 
de, ahiret nimetleri de Allah katındandır. Allah, her şeyi 
duyar ve görür. 

1 3 5 Ey iman edenler! Kendinizin, ana-babanızın ve yakınları
nızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik ederek adaleti 
sağlayın. İster zengin, ister yoksul olsunlar Allah'ın hak
kı onlann hakkından önce gelir. Hevanıza uyarak adalet
ten aynlmayın. Hakikati çarpıtır veya Ona karşı gelmek-
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ten çekinirseniz bilin ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan 

haberdardır. 
136 Ey iman edenler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba 

ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, 

meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve Âhiret Gü-

nü'nü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. 
1 3 7 İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip yine inkar 

eden, sonra da inkarlarında ısrar edenleri Allah ne bağış

layacak, ne de doğru yola iletecektir. 
1 3 8 Münafıkları can yakıcı bir azapla korkut. 
139 Çünkü onlar, iman edenleri bırakıp kâfirleri dost edini

yorlar. Üstünlüğü onlann yanında mı arıyorlar? Hayır, 

her zaman üstün olan ancak Allah'tır. 
1 4 0 O size bu Kitap'ta: "Allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve 

alaya alındığını duyduğunuzda, başka bir söze geçinceye 

kadar onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursu

nuz" diye bildirdi. Doğrusu Allah, münafık ve kâfirlerin 

hepsini cehennemde toplayacaktır. 
141 Allah'ın yardımıyla bir zafer kazandığınızda, sizi gözetle

yip duranlar: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. 

Eğer kâfirler kazanırsa, onlara: "Size yardım edip, mü

minlerden korumadık mı?" derler. Allah, Kıyamet Günü 

aranızda karar verecek, kâfirlerin müminlere zarar ver

mesine fırsat vermeyecektir. 
142 Münafıklar, Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Oysa onlar sa

dece kendilerini kandırmaktadırlar. Onlar namazı üşenerek, 

sırf başkaları görsün diye kılar, Allah'ı da çok az anarlar. 
143 Ne müminlerin, ne kâfirlerin yanında dururlar; iki taraf 

arasında gidip gelirler. Allah'ın saptırdığı kimseye bir çı

kış yolu bulamazsın. 
144 Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri koruyucu 

edinmeyin. Allah'a, aleyhinize olacak apaçık bir delil mi 

vermek istiyorsunuz? 
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1 4 5 Münafıklar, cehennemin en alt katma atılacaklardır. On

lara hiçbir yardımcı bulamazsın. 
1 4 6 Ancak, tövbe eden, durumlarını düzelten, Allah'a bağla

nan ve O'nun egemenliğine boyun eğenler bunun dışında

dır. İşte onlar, müminlerle beraberdir. Allah, müminlere 

büyük bir ödül verecektir. 
1 4 7 Eğer hakikate inanır ve şükrederseniz Allah size niye azap 

etsin? Çünkü Allah, yapılan her işin karşılığını verir ve 

her şeyi bilir. 
1 4 8 Allah, kötü söz ve davranışların yayılmasından hoşlan

maz. Ancak ondan zarar gören biri tarafından söylenirse 

başka. Doğrusu Allah, her şeyi duyar ve bilir. 

149. Bir iyiliği açıklar veya gizler, yahut bir kötülüğü affeder

seniz bilin ki, Allah da çok affedicidir ve çok güçlüdür. 

150-151. Allah'ı ve elçilerini inkar eden, Allah ile elçilerinin arasmı 
ayırmak isteyen ve: "Bir kısmına inanır, bir kısmını inkar 
ederiz" diyerek bu ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, 
kesinlikle kafir olmuşlardır. İşte Allah onlara alçaltıcı bir 
azap hazırlayacaktır. 

1 5 2 Allah'a ve elçilerine inanıp, elçileri arasında hiçbir ayrım 
yapmayanları da ödüllendirecektir. Çünkü Allah, çok ba
ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

153-154. Ehli, kendilerine gökten vahiy indirmeni istiyor. 
Musa'dan bundan daha büyüğünü istemiş ve: "Allah'ı bi
ze açıkça göster" demişlerdi de zulümlerinden dolayı on
lan yıldıran çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldik
ten sonra buzağı heykeline tapmaya başlamışlardı. O gü
nahlarını da bağışladık ve Musa'ya apaçık bir delil verdik. 
Söz verdiklerinden dolayı Sina Dağı'nın eteklerinde: "Ka
pıdan boyun eğerek girin. Cumartesi yasağını çiğneme
yin" dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. 

1 5 5 Sözlerinden caydıklan, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri, 
peygamberleri haksız yere öldürdükleri ve "Kalplerimiz 
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perdelidir" dedikleri için onlan cezalandırdık. Aslında Al
lah, hakikati inkar ettiklerinden dolayı kalplerini mühür-
lemiştir. Artık çok az şeye inanırlar. 

157-158. Bunun nedeni, hakikati inkar etmeleri, Meryem'e büyük 
bir iftirada bulunmalan ve: "Allah'ın elçisi Meryem oğlu 
İsa Mesih'i biz öldürdük" demeleridir. Oysa onu onlar öl
dürmedi ve asmadı, fakat onlara öyle olmuş gibi geldi. O 
konuda aynlığa düşenler de görüşlerinden emin değiller
di, çünkü o konuda gerçek bir bilgileri yoktu. Kesin ola
rak onu öldürmediler. Allah onu Kendi katına yükseltti. 
Çünkü Allah, kudret ve hikmet sahibidir. 

1 5 9 Kitap Ehli'nden hiç kimse yoktur ki, öleceği zaman İsa ile 
ilgili hakikati kavramamış olsun. Kıyamet Günü İsa da 
onlann aleyhine şahitlik yapacaktır. 

160-161. Zulmetmeleri, Allah yolundan sapmalan ve başkalarını 
da alıkoymalan, yasaklandığı halde faiz almalan ve in
sanların mallannı helal olmayan yollarla yemelerinden 
dolayı Yahudileri daha önce verdiğimiz bazı nimetlerden 
yoksun bıraktık. Hakikati inkar edenlere can yakıcı bir 
azap hazırladık. 

1 6 2 Fakat içlerinde ilimde derinleşenler ve müminler, sana ve 
senden öncekilere indirilene iman ederler, namazı kılar
lar, zekatı verirler, Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanırlar. İş
te onlara büyük bir ödül vereceğiz. 

1 6 3 Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi 
sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, 
torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süley
man'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. 

164-165. Bütün bu elçilerden sonra insanların Allah'a karşı hiçbir 
mazeretlerinin kalmaması için, müjdeci ve uyancı olarak 
gönderilen bu peygamberlerin bir kısmını daha önce sana 
anlattık, bir kısmını da anlatmadık. Allah, Musa'ya hita
betti. Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir. 
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1 6 6 Allah, sana indirmiş olduğu hakikakin şahididir. Onu 
kendi hikmetinin eseri olarak indirmiş, melekleri de buna 
şahit tutmuştur. Bir şeye Allah'ın şahit olması yeter. 

1 6 7 Hakikati inkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar de
rin bir sapıklığa düşmüşlerdir. 

168-169. hakikati inkar edenleri ve zalimleri bağışlamayacak, 
onlara, temelli kalacakları cehennem yolundan başka yol 
da göstermeyecektir. Bu, Allah'a göre çok kolaydır. 

1 7 0 Ey insanlar! Elçi size, Rabbiniz katından hakikati getirdi. 
Öyleyse kendi iyiliğiniz için ona inanın. Eğer inkar eder
seniz bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O her 
şeyi bilir, hikmet sahibidir. 

171 Ey Kitap Ehli! Dininizin sınırlarını aşmayın. Allah hakkın
da ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Al
lah'ın elçisi, Meryem'e ulaştırdığı sözün gerçekleşmesi ve 
O'nun yarattığı bir candır. Öyleyse Allah'a ve elçisine ina
nın. "Allah üçlüdür" demeyin. İyiliğiniz için bundan vaz
geçin. Çünkü Allah tek ilahtır, çocuk sahibi olmak O'na 
yaraşmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kimse 
Allah kadar güvene layık olamaz. 

172 Mesih de, O'na yakın olan melekler de Allah'a kulluk et
mekten kaçınmaz. Kim O'na kulluk etmekten kaçınır ve 
büyüklük taslarsa bilsin ki, Allah onlann hepsini huzuru
na toplayacaktır. 

1 7 3 İman edip salih amel işleyenlere gelince: Allah onlann 
ödülünü eksiksiz olarak verecek, lütfuyla daha da fazla 
bağışlayacaktır. O'na kulluk etmekten kaçınan ve büyük
lük taslayanlan da can yakıcı bir azaba uğratacak, onlar 
kendilerine Allah'tan başka bir koruyucu ve yardımcı da 
bulamayacaklardır. 

174 Ey insanlar! Rabbinizden size delil geldi. Size apaçık bir 
ışık indirdik. 

175 Allah, iman edip Kendisine bağlananlan rahmetine ve lüt-
funa eriştirecek; onlan, Kendisine götüren yola iletecektir. 
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1 7 6 Senden açıklama istiyorlar. De ki: "Birinci dereceden mi

rasçısı olmayanlar hakkında Allah şöyle açıklama yapı

yor: Eğer bir kimse çocuk bırakmadan ölür ve bir kız kar

deşi bulunursa mirasının yansı onundur. Ölen kadınsa 

ve çocuk bırakmamışsa, mirasının tümü erkek kardeşine 

düşer. Ölenin iki kız kardeşi varsa mirasın üçte ikisini 

alırlar. Erkek ve kız kardeşler varsa, erkeğe iki kadının 

payı düşer. Doğru yoldan sapmayasmız diye Allah her şe

yi iyice açıklıyor. Çünkü O, her şeyi bilir." 

5- MÂİDE SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 120 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler! Ahitlerinizi yerine getirin. Size bildirilen
lerin dışında, ot ile beslenen hayvanlann eti helaldir. An
cak ihramda iken avlanmanız yasaktır. Allah, dilediğine 
karar verir. 

2 Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, süs
lenmiş kurbanlıklara, Rablerinin lütfunu ve rızasını dile
yerek Kabe'yi ziyarete gelenlere saygısızlık etmeyin. İh
ramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Kutsal Mescid Ka
be'yi ziyaret etmenizi engelleyenlere duyduğunuz kin, aşı¬ 
n gitmenize sebep olmasm. Günah işlemede ve düşman
lıkta değil, dindarlık ve takvada yardımlasın ve Allah'tan 
çekinin. Çünkü Allah'ın cezası çok çetintir. 

3 Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, 
ölmeden önce boğazladıklannız hariç, boğulmuş, vurula
rak öldürülmüş, düşüp ölmüş, başka bir hayvan tarafın
dan boynuzlanmış ve yırtıcı hayvanlar tarafından parça
lanmış olanlar, putlar adına boğazlananlar ve kehanet yo
luyla gelecekte nelerin olabileceğini öğrenmeye çalışmanız 
haram kılındı. Kim bunlan yaparsa günah işlemiş olur. 
Kafirler artık dininizi ortadan kaldırmaktan ümitlerini 
kesmişlerdir. Öyleyse onlardan değil, Ben'den korkun. Bu-
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gün dininizi kemale erdirdim, size vereceğim nimeti ta

mamladım ve din olarak İslam'ı uygun gördüm. Zorda ka

lan, helal saymamak şartıyla yasak şeylerden fayladanabi-

lir. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
4 Kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size 

temiz olan her şey helal kılındı. Allah'ın size öğrettiği bil

giyle eğittiğiniz avcı hayvanların avladıkları da helal kılın

dı. Onlann sizin için yakaladıklannı, Allah'ın admı ana

rak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten çekinin. Çünkü Allah, 

hesabı çabuk görür. 
5 Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin ye

meği size, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. İman eden 

iffetli kadınlar ile, sizden önce Kitap verilenlerin iffetli ka

dınlan, iffetli olmanız, zina etmemeniz ve gizli dost tutma

manız şartıyla mehirlerini verdiğiniz takdirde size helal

dir. İman etmeyenlerin bütün yaptıklan boşa gidecek, on

lar, ahirette de zarara uğrayacaktır. 
6 Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi ve 

dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, ıslak ellerinizi başını

za sürün ve aşık kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın. 

Cünüpseniz temizlenin. Tuvaletten çıkmış veya eşlerinize 

yaklaşmış da su bulamamışsanız ya da hasta yahut yol

cu iseniz, ellerinizi temiz bir toprağa sürüp onunla yüzle

rinizi ve kollarınızı ovun. Allah size zorluk yüklemek de

ğil, şükretmeniz için sizi arındırmak ve size verdiği nime

ti tamamlamak istiyor. 
7 Allah'ın size olan nimetini ve "İşittik ve uyduk" diyerek 

verdiğiniz sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten çeki

nin; çünkü O, kalplerde olanı bilir. 
8 Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir 

topluma kin duymanız sizi zulme sevketmesin. Adil olun, 

çünkü takvanın gereği budur. Allah'a karşı gelmekten çeki

nin. Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 



5/Mâide Sûresi 85 

9 Allah, iman edip salih amel işleyenleri bağışlayacak ve 

onlara büyük bir ödül verecektir. 
1 0 İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da yakıcı bir ateşe 

atılacaktır. 
1 1 Ey iman edenler! Allah'ın size verdiği nimeti düşünün. 

Hani düşmanlarınız sizi yenmek üzereyken Allah onlara 

engel olmuştu. Öyleyse O'na karşı gelmekten çekinin. 

İman edenler ancak Allah'a güvensinler. 
1 2 Allah, liderlerinden on ikisini seçtiği zaman, İsrail Oğulla-

n'ndan kesin bir söz almış ve demişti ki: "Eğer namazı kı

lar, zekatı verir, elçilerime inanır ve onları destekler, Al

lah'a güzel bir ödünç verirseniz, sizinle beraber olacağım. 

Günahlarınızı örteceğim. Sizi, içlerinden sular akan cen

netlere yerleştireceğim. Bundan sonra kim inkar ederse 

doğru yoldan sapmış olur." 
1 3 Sözlerinden caydıkları için onları rahmetimizden uzaklaş

tırdık ve kalplerini katılaştırdık. Kendilerine vahyedilen 

sözleri çarpıttılar, verilen öğüdü dinlemediler. Pek azı dı

şında onlardan hep ihanet göreceksin. Onlan bağışla ve 

yaptıklarına katlan. Çünkü Allah, iyilik edenleri sever. 
1 4 "Biz Hıristiyanız" diyenlerden de söz almıştık. Onlar da 

kendilerine verilen öğüdü dinlemediler. Biz de aralarına 

Kıyamet Günü'ne kadar sürecek kin ve düşmanlık sok

tuk. Allah onlara bütün yaptıklarını bildirecektir. 
15 Ey Kitap Ehli! Size, Kitap'tan gizlediğiniz şeylerin bir çoğu

nu açıklayan, bir çoğundan da vazgeçen elçimiz geldi. Şim

di size, Allah katından bir ışık ve apaçık bir Kitap geldi. 
1 6 Allah, rızasını kazanmak isteyen herkesi onunla esenlik 

yollarına eriştirir, rahmetiyle karanlıklardan aydınlığa çı

karır ve doğru yola iletir. 
1 7 "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kâfir olmuşlardır. 

De ki: "Eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryü

zündeki herkesi yok etmeyi dilese O'na kim engel olabi-
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lir?" Göklere, yere ve ikisi arasında bulunan her şeye ege

men olan Allah'tır. O dilediğini yaratır. Çünkü O'nun gü

cü her şeye yeter. 
18 Yahudiler ve Hıristiyanlar: "Biz, Allah'ın çocukları ve sev

gili kullarıyız" derler. De ki: "Öyleyse günahlannızdan do

layı size niye azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattığı bi

rer insansınız." O, dilediğini bağışlar, dilediğine azap 

eder. Göklere, yere ve ikisi arasında bulunanlara egemen 

olan Allah'tır. Sonunda da O'na döneceksiniz. 
1 9 Ey Kitap Ehli! "Bize müjdeci ve uyancı gelmedi" demeye-

siniz diye, elçilerimizin arasının kesildiği bir sırada, size, 

müjdeci ve uyancı elçimiz geldi. Çünkü Allah'ın gücü her 

şeye yeter. 
2 0 Bir zamanlar Musa, kavmine dedi ki: "Ey kavmim! Al

lah'ın size verdiği nimetleri düşünün: Aranızdan peygam

berler çıkardı ve size bağımsızlık kazandırdı; size, dünya

da hiç kimseye göstermediği lütfü gösterdi." 
21 "Ey kavmim! Allah'ın size söz verdiği kutsal topraklara gi

rin, geri dönmeyin. Yoksa hüsrana uğrarsınız." 
2 2 Dediler ki: "Ey Musa! Orada zorba bir toplum var. Onlar 

oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer çıkarlarsa o 

zaman gireriz." 
23 Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Allah'tan korkan iki ki

şi: "Onlara cepheden saldınn. Öyle yaparsanız siz üstün 

gelirsiniz. Gerçekten inanıyorsanız Allah'a güvenin" dedi. 
2 4 Onlar: "Ey Musa! Onlar orada olduklan sürece biz oraya 

girmeyiz. Rabbinle gidip savaşın. Biz burada kalacağız" 

dediler. 
2 5 Musa: "Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkası

na söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fâsık kimselerin 

arasını ayır" dedi. 
26 Allah: "Orası onlara kırk yıl haram kılındı, yeryüzünde şaş

kın şaşkın dolaşacaklar. Artık o fâsıklar için üzülme" dedi. 
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27 Onlara gerçeği göstermek için Adem'in iki oğlunun kıssası

nı anlat: İkisi de birer kurban sunmuş, birirurıki kabul edil

miş, diğerirıinki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilme

yen, kardeşine: "Seni öldüreceğinr dedi. O da: "Allah ancak 

Kendinden çekinenlerin kurbanını kabul eder" dedi. 
2 8 "Sen beni öldürmeye kalkışsan bile, ben seni öldürmeye 

kalkışmayacağım. Çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Al

lah'tan korkarım." • 
2 9 "Ben isterim ki ikimizin günahını yükselenesin de cehen

neme gidesin. İşte zalimlerin cezası budur." 
3 0 İhtirası, onu kardeşini öldürmeye sürükledi. Onu öldür

dü, ama hüsrana uğradı. 
31 Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için 

yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bunu görünce yaptığına 

pişman oldu ve "Yazıklar olsun bana! Kardeşimin cesedini 

gömme konusunda şu karga kadar bile olamadım" dedi. 
3 2 Bundan dolayı İsrailoğullan'na: "Kim, bir adam öldürme

yen veya yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kimseyi öldü

rürse bütün insanları öldürmüş, kim de onu kurtanrsa 

bütün insanları kurtarmış gibi olur" dedik. Elçilerimiz on

lara apaçık deliller getirdiği halde, içlerinden pek çoğu 

aşırılığa devam etti. 
3 3 Allah'a ve elçisine savaş açanların ve yeryüzünde fesat çı

karanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut el

lerinin ve ayaklarının çarpazlama kesilmesi ya da bulun

dukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki ceza

sıdır. Onlar ahirette de büyük bir azaba uğrayacaklardır. 
3 4 Ancak, yakalanmadan önce tövbe edenler bu hükmün dı

şındadır. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet

lidir. 
3 5 Ey iman edenler! Allah'tan korkun; O'na yakınlaşmaya 

çalışm ve O'nun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. 
3 6 Kafirler, Kıyamet Günü azaptan kurtulmak için yeryüzün-
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deki her şeyi, hatta iki katını verseler bile kabul ettiremez

ler. Çünkü onlar can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
3 7 O Gün ateşten kurtulmak isterler, ama kurtulamazlar. 

Onlar sürekli bir azaba uğrayacaklardır. 
3 8 Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Al

lah'tan gelen ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini ke

sin. Çünkü Allah, kudret ve hikmet sahibidir. 
3 9 Doğrusu Allah, zulmettikten sonra tövbe edip kendini dü

zeltenlerin tövbesini kabul eder. Çünkü O, çok bağışlayı

cıdır, çok merhametlidir. 
4 0 Göklere ve yere egemen olanın Allah olduğunu bilmez mi

sin? O, dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Çünkü 

O'nun gücü her şeye yeter. 
4 1 Ey elçi! İman etmedikleri halde iman ettiklerini söyleyen, 

yalana kulak veren ve seni değil başkalarını dinleyen Ya

hudi'lerin inkarda yarışmalarından dolayı üzülme. Onlar, 

vahyedilen sözleri çarpıtarak: "İstediğiniz gibi konuşulursa 

kabul edin, yoksa uzak durun" derler. Allah bir kimsenin 

kötülüğe yönelmesini dikmişse, Allah'a karşı elinden bir 

şey gelmez. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini temizlemek iste

mediği kimselerdir. Onlar dünyada zelil olacak, ahirette de 

büyük bir azaba uğrayacaklardır. 
42 Çünkü onlar, yalana kulak verir ve haram yerler. Eğer sa

na baş vururlarsa, istersen aralarında karar ver, istersen 

kendi hallerine bırak. Eğer onları kendi hallerine bırakır

san sana hiçbir zarar veremezler. Karar verirsen, araların

da adaletle karar ver. Çünkü Allah, âdil davrananları sever. 
4 3 İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu 

halde niye senin hükmüne başvuruyor, sonra da yüz çe

viriyorlar? Hayır, onlar gerçekten inanmış değillerdir. 
4 4 Yol gösterici ve aydınlatıcı olan Tevrat'ı Biz indirdik. Al

lah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudi'lere onunla 

hükmettiler. Din adamlan ve hahamlar da öyle yaptılar. 
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Çünkü Allah'ın kelamının bir kısmı onlara emanet edil
mişti ve hepsi onun doğruluğuna şahitlik yaptılar. Bu 
yüzden, insanlardan değil, Ben'den çekinin; âyetlerimii 
küçük bir çıkara değişmeyin. Kim Allah'ın indirdiğine gö
re hüküm vermezse, işte onlar kafirdirler. 

45 Tevrat'ta onlara, cana can, göze göz, buruna burun, ku
lağa kulak, dişe diş ve yaralanmalarda kısas yazdık. Kim 
bağışlarsa, günahlarına kefaret olur. Kim Allah'ın indirdi
ğine göre hüküm vermezse, işte onlar zalimdirler. 

46 Onlann ardından, Tevrat'tan geriye kalanların doğruluğu
nu tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona, 
Allah'a karşı gelmekten çekinenler için öğüt ve yol göste
rici olarak, Tevrat'tan geriye kalanlan doğrulayıcı olmak 
üzere, yol gösterici ve aydınlatıcı İncil'i verdik. 

47 İncil'e uyanlar, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Kim 
Allah'ın indirdiğine göre hüküm vermezse, işte onlar fa-
sıktırlar. 

48 Sana da, daha önceki Kitap'lan doğrulayıcı ve ölçüt ola
rak hakikati ortaya koyan bu Kitab'ı indirdik. Aralarında 
Allah'ın indirdiğine göre hüküm ver. Sana hakikat geldik
ten sonra onlann nevalarına uyma. Herbiriniz için farklı 
bir sistem ve hayat tarzı belirledik. Allah dileseydi, hepi
nizi tek bir toplum yapardı. Ama indirdikleriyle sizi dene
mek istiyor. Öyleyse hayırlı işlerde yansın. Çünkü hepiniz 
Allah'a döneceksiniz; O da, aynlığa düştüğünüz konulan 
size bildirecek. 

49 Aralarında Allah'ın indirdiğine göre hüküm ver, onlann 
nevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmın
dan seni uzaklaştırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirler
se bil ki, Allah, günahlannm bir kısmından dolayı onlan 
cezalandırmak istiyor. Doğrusu insanların çoğu fâsıktır. 

50 Yoksa onlar, cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Kesin ola
rak inanan kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm ve
ren kim vardır? 
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5 1 Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyan'ları veli edinmeyin. 

Onlar birbirlerinin velisidirler. İçinizden kim onlan veli 

edinirse o da onlardan biri olur. İşte Allah, böyle zalimle

ri doğru yola eriştirmez. 
5 2 Kalplerinde hastalık olanlann, "Başımıza bir musibet gel

mesinden korkuyoruz" diyerek onlara koştuğunu görür

sün. Ama Allah bir zafer kazanmanızı sağlar ve başlanna 

O'nun katından bir iş gelir de içlerinde gizlediklerine piş

man olurlar. 
5 3 İman edenler, birbirlerine: "Sizinle beraber olduklarına 

dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mı?" 

derler. İşte onların yaptıklan boşa gitmiş ve hüsrana uğ

ramışlardır. 
5 4 Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse bilsin 

ki, Allah, Kendisini seven, müminlere karşı alçak gönül

lü, kâfirlere karşı onurlu, kimsenin kınamasından kork

madan Allah yolunda cihat eden, sevdiği kimseler getirir. 

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah, geniş lütuf 

sahibidir, her şeyi bilir. 
5 5 Sizin veliniz ancak Allah, O'nun elçisi ve namaz kılan, ze

kat veren ve Allah'a boyun eğen müminlerdir. 
5 6 Kim, Allah'ı, elçisini ve iman edenleri velî edinirse bilsin 

ki, üstün gelecek olanlar Allah'ın taraftarlandır. 
5 7 Ey iman edenler! Kâfirleri ve sizden önce Kitap verilenler

den dininizle alay edenleri velî edinmeyin. Eğer gerçekten 

iman ediyorsanız ancak Allah'tan korkun. 
5 8 Onlan namaza çağırdığınızda onunla alay ederler. Bu on

lann aklını kullanmayan kimseler olmalanndandır. 
5 9 De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha önce 

indirilene iman etmemizden dolayı mı bizden hoşlanmıyor

sunuz, yoksa çoğunuzun fâsık olmasından dolayı mı?" 
6 0 De ki: "Size Allah katında bundan daha kötü bir karşılık 

bildireyim mi? Allah kimi rahmetinden uzaklaştırmış ve 

azgınlara kulluk ettikleri için maymuna ve domuza çevir-
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miş ve kime kızmışsa, işte yeri en kötü, yolu da en sapık 

olanlar onlardır." 
6 1 Yanınıza geldiklerinde: "Biz de iman ediyoruz" derler. Oy

sa yanınıza kafir olarak girmiş ve öyle çıkmışlardır. Allah, 

içlerinde gizlediklerini çok iyi bilmektedir. 
6 2 Onlann çoğunun günah işlemede, haksızlık ve kötülük 

yapmada birbiriyle yanştığını görürsün. Yaptıklan ne ka

dar kötüdür! 
6 3 Din adamlannm ve hahamlannm, onlan günah şeyler ko

nuşmaktan ve kötülük yapmaktan alıkoymalan gerekmez 

miydi? Yaptıklan ne kadar kötüdür! 
6 4 Yahudiler: "Allah'ın eli sıkıdır" dediler. Bunu söyledikle

rinden dolayı elleri bağlandı ve Allah'ın rahmetinden 

uzaklaştınldılar. Hayır, Allah'ın iki eli de açıktır, lütfunu 

dilediği gibi dağıtır. Rabbinden sana indirilen, onlardan 

çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırmaktadır. Aralanna, 

Kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne za

man bir savaş ateşi tutuştursalar, Allah onu hemen sön

dürür. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Ama Allah, 

fesat çıkaranlan sevmez. 
6 5 Eğer Kitap Ehli de iman edip Allah'a karşı gelmekten çe-

kinseydi, kötülüklerini örter ve kendilerini nimet cennet

lerine yerleştirirdik. 
6 6 Eğer onlar Tevrat'a, İncil'e ve Rablerinden kendilerine in

dirilene uysalardı, her bakımdan nimete kavuşurlardı. İç

lerinde doğru yolu izleyenler var. Ama çoğunun yaptığı ne 

kötüdür! 
6 7 Ey elçi! Rabbinin sana indirdiklerini duyur, eğer böyle 

yapmazsan O'nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni 

insanlardan korur. Allah, kafirleri doğru yola iletmez. 
6 8 De ki: "Ey Kitap Ehli! Tevrat'a, İncil'e ve Rabbinizden size 

indirilene uymadıkça sağlam bir temeliniz olmaz." Rab

binden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve 

küfrünü artınr. Öyleyse kafirler için üzülme. 
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6 9 İman edenlerden, Yahudi'lerden, Sabiî'lerden ve Hıristi

yan'lardan Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan ve salih amel 

işleyen kimseler ne korkacak, ne de üzüleceklerdir. 
7 0 İsrailoğullan'ndan söz almış ve kendilerine elçiler gönder

miştik. Ama nevalarına uymayan hükümler getiren elçile

rin bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. 
7 1 Bunun bir imtihan olabileceğini düşünemediler, böylece 

kör ve sağır kesildiler. Allah, tövbelerini kabul ettikten 

sonra bile çoğu kör ve sağır kesildi. Allah, onlann bütün 

yaptıklanm görmektedir. 
7 2 "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır. 

Çünkü Mesih: "Ey İsrailoğullan! Benim de Rabbim, sizin 

de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin" demişti. Allah, Ken

disine ortak koşan kimseye cenneti haram etmiştir. Onun 

varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 
7 3 Allah'tan başka ilah olmadığı halde, "Allah, üçlünün 

üçüncüsüdür" diyenler kafir olmuşlardır. Eğer bu söyle

diklerinden vazgeçmezlerse, aralanndan hakikati inkar 

edenler can yakıcı bir azaba uğrayacaktır. 
7 4 Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametli olduğu halde, 

hâlâ O'na tövbe edip bağışlanma dilemeyecekler mi? 
7 5 Meryem oğlu Mesih, ancak bir elçidir. Ondan önce de el

çiler gelip geçmiştir. Anası çok dürüst bir kadındı. Her 

ikisi de yemek yerdi. Âyetleri nasıl açıkladığımıza, buna 

rağmen nasıl yüz çevirdiklerine bir bak! 
76 De ki: "Allah'ın yanısıra fayda da, zarar da veremeyen şeylere 

mi kulluk ediyorsunuz? Oysa Allah, her şeyi duyar ve bilir." 
7 7 De ki: "Ey Kitap Ehli! Dininizin hakikatlerini çiğnemeyin. 

Daha önce kendileri sapmış, bir çoğunu saptırmış ve doğ

ru yoldan uzaklaşmış kimselerin nevalarına uymayın." 
7 8 7 9 Hakikati inkar eden İsrailoğullan, Davud'un ve Meryem 

oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'a 

isyan ettiler; hak ve adalet sınırlarını çiğnediler. Birbirle-
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rini, yaptıklan kötülüklerden alıkoymadılar. Yaptıklan ne 

kötüydü.! 
8 0 Onlann çoğunun kafirleri veli edindiğini görürsün. Yap

tıklan ne kötüdür! Allah onlara kızmıştır, bu nedenle te

melli azapta kalacaklardır. 
8 1 Eğer Allah'a, kendilerine gönderilen peygambere ve ona 

indirilene iman etselerdi, kafirleri veli edinmezlerdi. Ama 

onlann çoğu fâsıktı. 
82 İman edenlere en şiddetli düşmanlık yapanların Yahudi'ler 

ve Allah'a ortak koşanlar; en çok şefkat gösterenlerin ise Hı

ristiyanlar olduğunu görürsün. Bunun nedeni, aralarında, 

büyüklük taslamayan keşiş ve rahiplerin bulunmasıdır. 

83-84. peygambere indirilenleri dinlediklerinde, hakikati tanı

dıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolarak: "Rabbimiz! 

Biz de inanıyoruz, bizi de hakikate şahitlik edenlerle bir 

tut. Rabbimizin bizi salihler arasına katmasını istediğimiz 

halde Allah'a ve bize gelen hakikate niçin iman etmeye

lim?" dediklerini görürsün. 
8 5 Bu inançlarından dolayı Allah onlan, temelli kalacaklan, 

içinden sular akan cennetlerle ödüllendirecektir. İşte iyi

lerin ödülü budur. 
8 6 Hakikati inkar edip ayetierimizi yalanlayanlar ise cehen

nemliktir. 
8 7 Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri 

kendinize yasaklamayın, ama hakikatin sınırlarını da aş

mayın. Çünkü Allah, sının aşanlan sevmez. 
8 8 Allah'ın size bağışladığı helal ve temiz nzıklardan faydala

nın ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten çekinin. 
8 9 Allah sizi kasıtsız olarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu 

tutmaz, ama bilerek ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutar. 

Yemininizi bozma karşılığında, ailenize yedirdiğinizin or

talamasından on düşkünü doyurmanız yahut giydirmeniz 

ya da bir köle azat etmeniz gerekir. Bunlara gücü yetme-
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yen üç gün oruç tutmalıdır. Yeminlerinizi bozmanın kefa

reti budur. Yeminlerinizi yerine getirin. İşte Allah, şükre-

desiniz diye size âyetlerini böyle açıklıyor. 
9 0 Ey iman edenler! Sarhoş eden şeyler, şans oyunları, puta 

tapma ve gelecek hakkında kehanette bulunma, şeytan 

işi kötülüklerden başka bir şey değildir. Öyleyse onlardan 

kaçının ki kurtuluşa eresiniz. 
9 1 Doğrusu şeytan, sarhoş edici şeyler ve şans oyunlarıyla 

aranıza kin ve düşmanlık sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan 

ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık onlardan uzak 

durursunuz, değil mi? 
9 2 Allah'a ve elçisine uyun, kötülüklerden kaçının. Eğer yüz 

çevirirseniz, elçimizin görevinin apaçık duyurmak oldu

ğunu bilin. 
9 3 İman edip salih amel işleyenler, Allah'a karşı gelmekten 

çekinip iman ettikleri ve salih amel işledikleri sürece Al

lah'ın kendilerine verdiği nimetlerden meşru bir şekilde 

faydalanabilirler. Yeterki Allah'a karşı gelmekten çekin-

sinler, imanlarını sürdürsünler ve Allah'a karşı sorumlu

luklarını yerine getirsinler. Ayrıca iyilik yapsınlar. Çünkü 

Allah, iyilik yapanları sever. 
9 4 Ey iman edenler! Allah sizi, görmediği halde Kendisinden 

korkanları ortaya çıkarmak için ihramlı iken ellerinizin ve 

silahlarınızın menziline giren avlarla deneyecektir. Bun

dan sonra kim hakikat sınırlarını aşarsa, işte o, can yakı

cı bir azaba uğrayacaktır. 
9 5 Ey iman edenler! İhramlı iken avlanmayın. Bunu kasden 

yapanın cezası yaptığının vebalini tatması için, öldürdü

ğü ava denk olduğuna aranızda iki âdil kimsenin karar 

vereceği bir kurbanı Kabe'ye getirerek kesmek veya yok

sulları doyurmak ya da buna denk miktarda oruç tut

maktır. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar ya

parsa, Allah onu yine cezalandırır. Çünkü Allah üstün

dür, kötüleri her zaman cezalandırır. 
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9 6 Su ürünlerini avlamanız ve yemeniz, size de, yolculara da 

helal kılındı. Ama ihramlı olduğunuz sürece karada av

lanmanız yasaklandı. Huzuruna toplanacağınız Allah'a 

karşı gelmekten çekinin. 
9 7 Allah, Kutsal Mescit Kabe'yi, kutsal hac ayını ve süslen

miş kurbanlıkları bütün insanlar için bir sembol yaptı. 

Bu, her şeyi bilen Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa bil

diğini anlamanız içindir. 
9 8 Allah'ın hem cezasının çetin, hem de çok bağışlayıcı ve 

merhametli olduğunu unutmayın. 
9 9 Elçinin görevi ancak iletmedir. Allah, gizlediklerinizi de, 

açığa vurduklarınızı da bilir. 
1 0 0 De ki: "Kötü şeylerin birçoğu çekici gelse bile, kötü ile iyi 

bir değildir. Ey akıl sahipleri! Öyleyse Allah'a karşı gel

mekten çekinin ki, kurtuluşa erebilesiniz." 
1 0 1 Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şey

leri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken öyle sorular sorarsa

nız o konularda açıklama yapılabilir. Allah, daha öncekileri 

affetıniştir. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok sabırlıdır. 
1 0 2 Sizden öncekiler de böyle sorular sormuş, sonunda da 

hakikati inkar etmişlerdi. 
1 0 3 Allah, bazı hayvanların işaretlenmesini emretmemiş; ke

silmesini ve kullanılmasını da yasaklamamıştır. Kafirler 

kendi uydurdukları yalanlan Allah'a isnat ediyor. Onlann 

çoğu aklını kullanmıyor. 
1 0 4 Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğine ve elçisine uymaya çağ-

nldıklannda: "Atalarımızın izlediği yol bize yeter" derler. 

Ya atalan hiçbir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan 

kimseler ise? 
1 0 5 Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Doğru yolda olduğu

nuz sürece sapan kimseler size zarar veremez. Sonunda Al

lah'a döneceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecek. 
1 0 6 Ey iman edenler! Ölümünüz yaklaştığında vasiyette bulu-

nacaksanız aranızdan iki âdil kişiyi şahit tutun. Eğer yol-
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cu iken öleceğinizi hissederseniz, o sırada yanınızda bu

lunan iki kişiyi şahit tutun. Eğer içinize bir kuşku düşer

se, onlan namazdan sonra alıkoyup, "Yakınlanmızm aley

hine bile olsa sözümüzü yerine getireceğiz ve şahit oldu

ğumuz şeyleri gizlemeyeceğiz, yoksa günahkar oluruz" di

ye Allah adma yemin ettirin. 
1 0 7 Eğer onlann sonradan bu günahı işledikleri anlaşılırsa, bu 

iki kişi tarafından haklan yenen başka iki kişi bunların 

yerini alsın ve: "Biz, o iki kişiden daha doğru şahitlik ya

parız, hak ve adalet sınırlarını aşmayız. Eğer öyle yapar

sak zulmetmiş oluruz" diyerek Allah adma yemin etsin. 
1 0 8 Böylece insanlann doğru şahitlik yapmalan sağlanır; yok

sa onlar, başkalarının yemin etmesiyle yalancı durumuna 

düşmekten korkacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı gelmek

ten çekinin ve O'na kulak verin. Çünkü O, fasıldan doğ

ru yola iletmez. 
1 0 9 Allah, bütün peygamberleri topladığı Gün onlara: "Size ne 

cevap verildi?" diye sorar. Onlar da: "Bizim bir bilgimiz 

yok. Gaybı bilen ancak Sen'sin" derler. 
1 1 0 İşte o zaman Allah: "Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve anana 

verdiğim nimeti düşün: Hani seni kutsal ruhla (vahiyle) 

desteklemiştim. Beşikteyken ve yetişkinken insanlarla 

konuşuyordun. Sana Tevrat ve İncil'deki vahiylerle doğru 

düşünmeyi öğretmiştim. İznimle sana uyanların hayatım 

, değiştirmiştin. İznimle hakikate karşı kör olanlan ve has

talan iyileştiriyor, ölüleri diriltiyordun. Kendilerine apaçık 

deliller getirdiğinde, aralarındaki kafirlerin, 'Bu, aldatma

cadan başka bir şey değildir' dedikleri zaman sana zarar 

vermelerine engel olmuştum" diyecek. 
1 1 1 Havarilere: "Bana ve elçime inanın" diye vahyetmiştim. 

Onlar: "Sana ve elçine inandık. Bizim Sana teslim olduğu

muza şahit ol" demişlerdi. 

112-113. Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir 

sofra indirebilir mi?" demişlerdi de, İsa: "Eğer iman edi-
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yorsanız Allah'a karşı gelmekten çekinin" demişti. Onlar: 

"Ondan yemek, kalplerimizi pekiştirmek, bize söyledikle

rinin doğru olduğunu bilmek ve şahitlik yapmak istiyo

ruz" demişlerdi. 
114 Meryem oğlu İsa: "Allah'ım! Rabbimiz! Katından bir delil; 

bize ve bizden sonrakilere bir ziyafet olmak üzere gökten 

bize bir sofra indir ve bizi nzıklandır. Çünkü nzık veren

lerin en hayırlısı Sen'sin" dedi. 
1 1 5 Allah: "Onu size her zaman indirebilirim. Ama sonra ara

nızdan kim hakikati inkar ederse, ona dünyada kimseye 

yapmadığım şekilde azap ederim" dedi. 
1 1 6 Allah: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara 'Beni ve 

anamı Allah'ın yanısıra ilahlar edinin' dedin?" demişti de 

İsa, "Sen her türlü eksiklikten uzaksın; gerçek olmayanı 

söylemek bana yakışmaz. Eğer dediysem, Sen onu bilir

sin. Çünkü Sen benim içimden geçen her şeyi bilirsin, 

ama ben Sen'in katmda olanı bilemem. Çünkü gaybı bi

len ancak Sen'sin." 
1 1 7 "Ben onlara ancak, 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 

olan Allah'a kulluk edin' dedim, bana emrettiğinin dışın

da bir şey söylemedim. Aralarında olduğum sürece onları 

gözettim. Beni öldürdükten sonra ise yaptıklarını Sen bi

liyorsun. Çünkü her şeye şahit olan Sen'sin." 

u s . « £ g e r onlara azap edersen, onlar Sen'in kullarındır. Eğer 

onları bağışlarsan, kudret ve hikmet sahibi olan ancak 

Sen'sin" diye cevap vermişti. 
1 1 9 Allah: "İşte bu Gün, doğru olanlara doğrulukları fayda ve

recektir. Onlar temelli kalacakları, içlerinden sular akan 

cennetlere gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur, 

onlar da Allah'tan. İşte en büyük kazanç budur" dedi. 
1 2 0 Göklere, yere ve onlarda bulunan her şeye egemen olan 

Allah'tır. Çünkü O'nun gücü her şeye yeter. 
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6- EN'AM SÜRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 165 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Övülmes i gereken, gökleri ve yeri yara tan, k o y u karanlığı 

ve aydınlığı var eden Allah'tır. B u n a r a ğ m e n kâfirler, Rab-

lerine b a ş k a varlıkları ortak koşuyorlar . 
2 Sizi ba lç ık tan yaratan, sonra size bir ö m ü r belirleyen 

O'dur; süres ini a n c a k O'nun bildiği bir ömür. . . A m a h â l â 

ş ü p h e ediyorsunuz. 
3 Gökler in Allah'ı da, yerin Allah'ı da O'dur. Gizlediklerini

zi, açıkladıklarınızı ve h a k ettiklerinizi bilir. 
4 Onlara Rabler inden ne z a m a n bir mesaj gelse o n d a n he

m e n y ü z çevirirler. 
5 Kendilerine gelen hakikat i yalanlarlar. Y a k ı n d a a lay ettik

leri şeylerin d o ğ r u l u ğ u n u anlayacaklardır . 
6 Kendiler inden önce nice uygarlığı y o k ettiğimizi bilmiyor

lar mı? Verimli topraklara yerleştirdiğimiz, üzerlerine gök

ten bol yağ ı ş indirdiğimiz, a l t lar ından su lar akıttığımız ni

ce t o p l u m u g ü n a h l a r ı n d a n dolayı y o k ettik, yer ine başka

larını getirdik. 
7 Eğer s a n a vahyi kağıt lara yazılı o larak indirseydik ve o n a 

elleriyle dokunsalardı , kâfirler y ine de: " B u sadece apaç ık 

bir a ldatmacadır" derlerdi. 
8 " O n a bir melek indirilmeli değil miydi?" derler. Eğer bir 

melek indirseydik göz açıp k a p a m a d a n işleri bitirilirdi. 
9 Eğer elçi o larak bir melek gönderseydik, o n u bir i n s a n 

şekl inde gönderirdik de, onlan, düştükler i k u ş k u y a yine 

d ü ş ü r ü r d ü k . 
1 0 S e n d e n önceki elçilerle de alay edilmişti de, a laya aldıkla-

n şey, a lay edenleri kuşatıvermişt i . 
1 1 De ki: " Y e r y ü z ü n ü dolaşın da, y a l a n l a y a n l a r a ! s o n u n u n 

nası l o l d u ğ u n u görün." 
1 2 De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Al

lah'ındır." O, r a h m e t etmeyi ilke hal ine getirmiştir. Sizi, 
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gerçekleşeceğinde kuşku olmayan Kıyamet Günü'nde 

mutlaka bir araya toplayacaktır. O'na iman etmeyenler, 

kendilerine yazık etmişlerdir. 
1 3 Geceleyin ve gündüz görünen her şey Onundur. O her şe

yi duyar ve bilir. 
1 4 De ki: "Gökleri ve yeri yaratan, bütün canlıları besleyen 

fakat kendisi beslenmeye muhtaç olmayan Allah'tan baş

kasına mı sığınırım? Bana, Allah'a teslim olanların öncü

sü olmam emredildi." Kesinlikle O'na ortak koşma. 
1 5 De ki: "Rabbime isyan edersem. Kıyamet Günü büyük bir 

azaba uğramaktan korkarım." 
16 O Gün kim o azaptan kurtulursa, Allah ona rahmet et

miştir. İşte apaçık kurtuluş budur. 
1 7 Allah seni bir sıkıntıya sokarsa, onu O'ndan başka kimse 

önleyemez. Sana bir iyilikte bulunursa, O'nun gücü her 

şeye yeter. 
1 8 Kullan üzerinde ancak O mutlak egemenlik sahibidir. 

Çünkü O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. 
1 9 De ki: "Hakikatin en büyük şahidi kimdir?" De ki: "Ara

mızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaştığı kim

seleri onunla uyarmam için vahyedildi. Allah'tan başka 

ilahlar olduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?" "Ben şeha-

det etmem. Çünkü O, tek ilahtır. Ben sizin ortak koştuk-

lannızdan uzağım" de. 
2 0 Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu kendi çocuklannı ta-

nıdıklan gibi tanırlar. Ona iman etmeyenler, kendilerine 

yazık etmişlerdir. 
2 1 Allah'a iftira eden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan 

daha zalim kim vardır? Böyle zalimler iflah olmazlar. 
2 2 Hepsini topladığımız Gün, Allah'a ortak koşanlara: "Bana 

ortak koştuğunuz şeyler nerede?" deriz. 
2 3 "Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki biz Sana hiçbir şeyi or

tak koşmadık" demekten başka çare bulamazlar. 
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2 4 Kendi kendilerine nasıl yalan söylediklerine bir bak! Uy

durdukları şeyler de onlardan uzaklaşmıştır. 
25 Onların içinde sana kulak verenler de var. Ama hakikati an

lamasınlar diye kalplerine perdeler, kulaklarına da ağırlık 

koyduk. Artık her türlü âyeti görseler bile ona inanmazlar. 

Kâfirler, tartışmak için sana geldiklerinde: "Bunlar, eskilerin 

uydurmalarından başka bir şey değildir" derler. 
26 Kendileri ondan uzaklaştıklan gibi, başkalarım da ondan alı-

koyarlar da, farkında olmaksızın kendilerim helak ederler. 
2 7 Ateşin karşısında durdurulduktan zaman: "Yazıklar ol

sun bize! Keşke yeryüzüne geri dondürülsek. O zaman 

Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve iman ederdik" dedik

leri zaman onlan bir görseydin. 
28 Hayır, geçmişte gizlemiş olduklan hakikat ortaya çıkacak

tır. Yeryüzüne geri döndürülselerdi, kendilerine yasakla

nan şeyleri yine yaparlardı. Çünkü onlar yalancıdırlar. 
2 9 Kimileri: "Bizim için ancak dünya hayatı vardır, öldükten 

sonra diriltilecek değiliz" der. 
3 0 Rablerinin huzuruna çıkanldıklan zaman onlan bir gör

sen! Allah: "Bu hakikat değil miymiş?" der. Onlar da: 

"Rabbimiz hakkı için, evet" derler. Allah: "Öyleyse hakika

ti inkar etmenizden dolayı tadın azabı" der. 
3 1 Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar, hüsrana uğramışlardır. 

Kıyamet ansızın koptuğunda, günahlarını taşıyarak: "Aşı-

nlıklanmızdan dolayı yazıklar olsun bize!" derler. Taşıdık-

lan yükün ne kötü olduğuna dikkat edin!. 
3 2 Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir. Ahiret yur

du, Allah'a karşı gelmekten çekinenler için daha hayırlı

dır. Aklınızı kullanmaz mısınız? 
3 3 Onlann söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz. O zalim

ler seni yalanlamıyor, ama bile bile Allah'ın ayetlerini in

kar ediyorlar. 
3 4 Senden önce de nice elçi yalanlandı. Fakat onlar, yardımı

mız gelinceye kadar bu duruma ve uğradıklan bütün ezi-
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yetlere katiandılar. Hiçbir güç. Allah'ın sözlerini yerine ge

tirmesine engel olamaz. O elçilerin başından geçen olay

lar sana da bildirildi. 
3 5 Onların hakikatten yüz çevirmesi zoruna gidiyorsa, yere 

bir delik aç veya göğe bir merdiven daya da , gücün yeti

yorsa onlara bir mucize getir. Allah dilesiydi, onların hep

sini doğru yolda toplardı. Sakın cahil olma. 
3 6 Çağrıyı ancak kulak verenler kabul eder. Ölülere gelince: 

Onları ancak Allah diriltebilir, sonunda da O'na dönerler. 
3 7 "Neden ona Rabbinden bir mucize indirilmedi?" derler. De 

ki: "Allah'ın her türlü mucizeyi indirmeye gücü yeter. Ama 

onların çoğu bunu bilmiyor." 
3 8 Yerde yürüyen bütün canlılar ve havada uçan kuşlar da si

zin gibi yaratıklardır. Biz, kitapta hiçbir şeyi eksik bırakma

dık. Sonunda herkes Rabbinin huzurunda toplanacaktır. 
3 9 Ayetlerimizi yalanlayanlar, zifiri karanlıkta kalmış sağır 

ve dilsizler gibidir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğ

ru yola iletir. 
4 0 De ki: "Doğru sözlü iseniz söyleyin bana: Allah'ın azabına 

uğraşanız veya Kıyamet kopsa, Allah'tan başkasma mı 

yalvarırsınız?" 
4 1 Hayır, ancak O'na yalvarırsınız. O da dilerse Kendisinden 

istediklerinizi yerine getirir de ortak koştuklarınızı unu

tursunuz. 
4 2 Senden önce de bir çok topluma elçi gönderdik ve onları 

yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğrattık. 
4 3 Azabımızı gördüklerinde yalvarıp yakarsalardı ya! Ama 

kalpleri kaülaştı, şeytan da yaptıklarım kendilerine güzel 

gösterdi. 
4 4 Kendilerine verilen öğüde kulak asmadıklarında, onlara 

her türlü nimetin kapışım açtık. Kendilerine verilenlere 

sevindiklerinde de onları ansızın yakalayıverdik ve bütün 

umutlarım yitirdiler. 
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4 5 Böylece zalimlerin kökü kesildi. Övülmesi gereken, her 

şeyin ve herkesin Rabbi Allah'tır. 
4 6 De ki: "Eğer Allah kulağınızı sağır, gözünüzü kör etse, 

kalplerinizi de mühürlese, onu size Allah'tan başka han

gi ilah geri verebilir, hiç düşündünüz mü?" Ayetleri nasıl 

açıkladığımıza bir bak! Ama onlar yine de yüz çeviriyorlar. 
4 7 De ki: "Allah'ın azabı ansızın veya yavaşça hissedilir şekil

de başınıza gelse, zalimlerden başkası mı yok edilir, hiç 

düşündünüz mü?" 
4 8 Elçileri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kim 

iman edip kendini düzeltirse, onlar ne korkacak ne de 

üzüleceklerdir. 
4 9 Ayetlerimizi yalanlayanlar da, yoldan çıkmalarından dola

yı azaba uğrayacaklardır. 
5 0 De ki: "Size, Allah'ın hazineleri yanımdadır" demiyorum. 

"Gaybı da bilmem. Size melek olduğumu da söylemiyo

rum. Ben ancak bana vahyedilene uymaktayım." De ki: 

"Körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?" 
5 1 Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları uyar ki 

Allah'a karşı gelmekten çekinsinler. Zaten onların O'ndan 

başka koruyucuları ve O'nun katında aracılık edebilecek 

kimseleri yoktur. 
5 2 Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na yalvaran

ları yanından kovma. Çünkü sen onların yaptıklarından 

sorumlu değilsin, onlar da senin yaptıklarından... Eğer 

onları yanından kovarsan zulmetmiş olursun. 
5 3 "Allah, bizim yerimize onlara mı lütufta bulundu?" diye 

sormaları için insanları birbirleriyle böyle deneriz. Allah, 

Kendisine şükredenleri bilmez mi? 
5 4 Ayetlerimize iman edenler yanma geldiklerinde de ki: "Se

lam size, Rabbiniz rahmet etmeyi ilke haline getirmiştir. 

İçinizden kim cahillikle bir kötülük işler de ardından töv

be edip kendini düzeltirse, Allah'ın çok bağışlayıcı ve çok 

merhametli olduğunu görecektir." 
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5 5 G ü n a h k a r l a r ı n y o l u iyice belli o l s u n diye âyetleri böyle 

u z u n uzadıya açıkl ıyoruz. 
5 6 De ki: " B e n sizin Al lah ' ın yanı s ı ra ya lvard ık lannıza k u l l u k 

e tmekten m e n edildim. Sizin nevalar ınıza u y m a m . Y o k s a 

sapmış , doğru y o l d a n u z a k l a m ı ş o lurum." 
5 7 De ki: "Ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanmakta

yım, a m a siz o n u yalanladınız. Acele istediğiniz azabı indir

m e k benim elimde değil. H ü k ü m a n c a k Allah'a aittir. O, ha

kikati ortaya koyacaktır. Ç ü n k ü en iyi h ü k ü m veren O d u r . " 
5 8 De ki: "Acele istediğiniz azabı indirmek b e n i m elimde ol

saydı, a ramızda iş b i tmiş o lurdu." Allah, zalimleri çok iyi 

bi lmektedir. 
5 9 G a y b ı n anahtar lar ı O ' n u n kat ındadır, o n l a n O'ndan baş

k a s ı bi lemez. O, k a r a d a ve denizde olan her şeyi bilir. 

O ' n u n izni o l m a d a n tek bir y a p r a k bile d ü ş m e z . Yerin ka-

ran l ık lanndaki hiçbir t o h u m , diri v e y a ölü hiçbir şey yok

tur k i apaç ık bir k i tapta o lmas ın . 
6 0 Gece ley in sizi u y u t a n , g ü n d ü z ü n yapt ık lannız ı b i len 

O'dur. Sizi, bel ir lenen ö m r ü n ü n ü z ü n biteceği süreye ka

dar her s a b a h y e n i d e n u y a n d ı n r . S o n u n d a O'na döndü

rüleceksiniz, O da size b ü t ü n yapt ık lannız ı bildirecektir. 
6 1 K u l l a n üzerinde m u t l a k egemenl ik sahibi o lan a n c a k 

O'dur. Size y a ş a m a n ı z ı s a ğ l a y a c a k g ü ç verir. Birinizin 

eceli geldiğinde, elçilerimiz s ırası gelenin canını alır. 
6 2 Sonra, gerçek m e v l a l a n olan Al lah 'a döndürülür ler . S o n 

h ü k m ü O verir, en hızlı h e s a p gören de O'dur. 
6 3 De ki: "Eğer bizi bu s ık ınt ıdan k u r t a n r s a O'na şükredece

ğiz" diye b o y n u n u z u b ü k e r e k ve gizlice Al lah 'a yalvardığı-

nızda karanın ve denizin tehl ikeler inden sizi b a ş k a k i m 

kurtarabil ir?" 
6 4 De ki: "Sizi o s ıkınt ıdan ve diğer b ü t ü n kötülüklerden an

c a k Al lah kurtarabilir. A m a y ine de O'na ortak koşarsınız." 
6 5 De ki: "Allah'ın, ü s t ü n ü z d e n v e y a al t ınızdan a z a p gönder

m e y e ya da bir k ısmınızı diğeriyle ceza landı rmak için ara-
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niza ayrılık sokmaya gücü yeter." Anlasınlar diye ayetleri 

nasıl açıkladığımıza bir bak! 
6 6 Söylediklerin doğru olduğu halde, toplumun onlan yalan

ladı. Öyleyse de ki: "Ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu 

değilim." 
6 7 Allah'tan gelen her haber belli bir süre içinde gerçekleşir. 

Yakında anlarsınız. 
6 8 Başka bir konuya geçinceye kadar ayetlerimizle alay 

edenlerden uzak dur. Eğer şeytan unutturursa, hatırla

dıktan sonra o zalimlerle beraber olma. 
6 9 Allah'a karşı gelmekten çekinenler, onlann yaptıklann-

dan sorumlu değildir. Ancak, Allah'tan çekinmelerini sağ

lamak için onlara öğüt vermeleri gerekir. 
7 0 Dünyaya dalarak oyun ve eğlenceyi din haline getirenleri 

bırak ve onlara şunu hatırlat: Herkes, işlediği günahlar

dan dolayı alıkonulacak; kendisini Allah'a karşı koruya

cak ve kayıracak kimse bulamayacaktır. Kendisini kur

tarmak için ne verirse versin, kabul edilmeyecektir. İşte 

onlar, yapüklanndan dolayı kendilerini helak etmişlerdir. 

Hakikati inkar etmelerinden dolayı onlara kaynar bir içe

cek ve can yakıcı bir azap vardır. 
7 1 7 2 De ki: "Allah'ın yanısıra bize fayda da, zarar da veremeyen 

şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola ilettikten son

ra topuklarımız üzerine geri mi dönelim? Kendisini doğru 

yola çağıran arkadaşlan 'Bizimle gel' diye seslendikleri 

halde şeytc nların ayarttığı kimse gibi mi olalım?" De ki: 

"Doğru yol, Allah'ın gösterdiği yoldur. Bize, her şeyin ve 

herkesin Rabbine teslim olmamız, namaz kılmamız ve 

O'ndan çekinmemiz emredildi. Çünkü sonunda O'nun 

huzuruna toplanacaksınız." 
73 Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratan O'dur. Bir şeye "ol" 

dediği zaman o hemen oluverir. Sözü haktır. Sûra üfurüldü-

ğü Gün, egemenlik O'nundur. Gaybı ve görüleni bilen, hik

met sahibi ve her şeyden haberdar olan ancak O'dur. 
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7 4 Bir zamanlar İbrahim, babası Azer'e: "Putları ilah mı edi

niyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapık

lık içinde görüyorum" demişti. 
7 5 Kesin olarak inanması için, İbrahim'e gökler ve yer üze

rindeki egemenliğimizi şöyle gösterdik: 
7 6 Gece olunca bir yıldız gördü. "İşte rabbim budur" dedi. 

Batmca da, "Ben batanları sevmem" dedi. 
7 7 Ay'ı doğarken görünce: "İşte rabbim budur" dedi. Batınca: 

"Rabbim beni doğru yola iletmezse, kesinlikle sapıklığa 

düşerim" dedi. 
7 8 7 9 Güneşi doğarken görünce: "İşte rabbim budur, çünkü bu 

daha büyük" dedi. O da batınca: "Ey kavmim! Ben sizin 

ortak koştuklarınızdan uzağım. Bâtıl olan her şeyden yüz 

çevirerek, gökleri ve yeri yaratana yöneldim. O'na ortak 

koşan biri değilim" dedi. 
8 0 Kavmi onunla tartışmaya girişti. Bunun üzerine İbrahim 

dedi ki: "O, bana doğru yolu göstermişken benimle Allah 

hakkında hâlâ tartışıyor musunuz? Ben, her şeyi bilen 

Rabbim bir şey dilemedikçe, ortak koştuklarınızdan kork

mam. Öğüt almaz mısınız?" 
8 1 "Siz, Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Al

lah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin or

tak koştuklarınızdan niçin korkayım? Biliyorsanız söyle

yin: Bu iki topluluktan hangisi kendini güvende hissede

bilir?" 
8 2 İman edip de, zulüm işleyerek imanlarım karartmayanlar 

var ya, işte güven içinde olanlar onlardır, çünkü onlar 

doğru yoldadırlar. 
8 3 Bu, kavmine karşı kullanması için İbrahim'e bağışladığı

mız muhakeme tarzımızdı. Dilediğimizin derecesini yük

seltiriz. Çünkü Rabbin, hikmet sahibidir, her şeyi bilir. 
8 4 Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık, hepsini de doğru yola 

ilettik. Daha önce Nuh'u, onun soyundan gelen Davud'u, 
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Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusufu, Musa'yı ve Harun'u da 

doğru yola iletmiştik. İşte Biz, iyi davrananları böyle ödül

lendiririz. 
8 5 Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi de dürüst 

kimselerdi. 
8 6 İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Hepsini de diğer 

insanlara üstün kıldık. 
8 7 Atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını 

seçip doğru yola ilettik. 
8 8 İşte bu, Allah'ın rehberliğidir. Dilediği kulunu onunla 

doğru yola iletir. Eğer ortak koşarlarsa bütün yaptıklan 

boşa gider. 
8 9 İşte onlar, kendilerine Kitap, hüküm ve peygamberlik ver

diğimiz kimselerdir. Eğer bunlar hakikati inkar ederse, 

yerine onu inkar etmeyen kimseler getiririz. 
9 0 İşte onlar, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Onlann 

yolunu izle. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. 

O bütün insanlar için ancak bir öğüttür" de. 
9 1 "Allah, hiçbir kimseye vahyetmemiştir" demekle Allah'ı 

gereği gibi kavrayamadıklannı göstermişlerdir. De ki: 

"Musa'nın ışık ve yol gösterici olarak getirdiği, sizin kağıt 

parçalan olarak gördüğünüz, bir kısmını gösterip çoğunu 

gizlediğiniz, sizin ve atalannızm bilmedikleri şeyleri öğ

rendikleri Kitab'ı kim indirdi?" "Allah" de. Sonra onlan 

düştükleri çıkmazda bırak, oyalanadursunlar. 
9 2 Bu Kur'an, büyük şehir ve çevresindeki insanlan uyar

man için, kendinden öncekileri tasdik edici olarak indir

diğimiz mübarek Kitap'tır. Ahirete inananlar ona iman 

ederler ve namazlannı sürekli kılarlar. 
9 3 Allah'a iftira eden veya kendisine bir şey vahyedilmemiş-

ken, "Bana da vahyedildi" yahut, "Allah'ın indirdiğinin 

benzerini ben de ortaya koyabilirim" diyenden daha zalim 

kim vardır? Bu zalimlerin, ölüm sarhoşluğundayken, me

lekler ellerini uzatarak: "Canlannızı verin. Allah hakkında 
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yalan söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı büyüklük 

taslamanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azapla cezalan

dırılacaksınız" dediklerinde hallerini bir görsen! 
94 Size verdiklerimizi arkanızda bırakarak, sizi ilk kez yarattı

ğımız gibi tek tek Bize gelirsiniz. Bize ortak koştuğunuz ara

cılarınızı da yanınızda göremeyiz. Aranızdaki bağlar kop

muş, Bize ortak koştuğunuz şeyler de sizden uzaklaşmıştır. 
9 5 Tohumu ve çekirdeği yaran; ölüye can veren, canlıyı öldü

ren Allah'tır. İşte Allah'ınız böyledir. Öyleyken nasıl yüz 

çeviriyorsunuz? 
9 6 Tan yerini ağartan, geceyi dinlenme zamanı yapan, güneşi 

ve ayı yörüngelerinde hareket ettiren O'dur. Bu işler, her şe

ye gücü yeten ve her şeyi bilen tarafından takdir edilmiştir. 
9 7 Karanın ve denizin karanlığında yolunuzu bulmanız için 

yıldızlan yaratan O'dur. Anlayan kimseler için ayetleri iyi

ce açıkladık. 
9 8 Sizi bir tek canlıdan yaratan O'dur. Her biriniz için dün

yada bir ömür, öldükten sonra bir dinlenme yeri tayin et

miştir. İnce düşünen kimseler için ayetleri iyice açıkladık. 
9 9 Gökten su indirerek onunla her türlü bitkiyi bitirip yeşer

tiriz. Ondan bol taneli başaklar yetiştiririz, hurma ağacı

nın tomurcuğundan, birbirine benzeyen ve birbirinden 

farklı hurma salkımlan; üzüm bağlan, zeytin ve nar bitiri

riz. Ürün verdiği ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bakın. 

Doğrusu bunda, iman eden kimseler için ayetler vardır. 

ıoo. B u t t a görünmez varlıklan da O yarattığı halde bazı in

sanlar onlan Allah'a ortak koştu, bilgisizce O'na oğullar 

ve kızlar isnat etti. Oysa Allah, onlann nitelendirmelerin

den uzak ve yücedir. 
1 0 1 Gökleri ve yeri O yaratmıştır. Kansı olmadığı halde nasıl 

çocuğu olabilir? Her şeyi yaratan ve her şeyi bilen O'dur. 
1 0 2 İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka ilah yoktur. 

Her şeyi O yaratmıştır. Öyleyse ancak O'na kulluk edin. 

Çünkü her şeyi görüp gözeten O'dur. 
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1 0 3 Hiçbir insan O'nu idrak edemez; ama O, bütün görüş ve 
düşünceleri kuşatır. Çünkü hikmetine erişilemeyen ve 
her şeyden haberdar olan O'dur. 

1 0 4 De ki: "Rabbinizden size deliller geldi. Kim onlan görmek 
isterse lehine, kim de körlük ederse aleyhinedir. Ben sizin 
bekçiniz değilim." 

105. "iyi ders almışsın" demeleri ve anlayanlara açıklamak için 

ayetleri böyle türlü türlü anlatıyoruz. 
1 0 6 Rabbinden sana vahyedilene uy. O'ndan başka ilah yok

tur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. 
1 0 7 Allah dileseydi onlar O'na ortak koşmazlardı. Seni onlara 

bekçi olarak göndermedik. Sen onlann yaptıklarından so
rumlu da değilsin. 

1 0 8 Allah'ın yanısıra yalvanp sığındıklan varlıklara sövmeyin 
ki, onlar da cehaletten dolayı kızarak Allah'a sövmesinler. 
Çünkü Biz, her topluma yaptıklannı güzel gösterdik. So
nunda Rablerine dönecekler, O da, yaptıklarım kendileri
ne bildirecektir. 

1 0 9 Bir mucize gelirse kesinlikle iman edeceklerine dair Al
lah'a bütün güçleriyle yemin ederler. De ki: "Mucize indir
mek Allah'ın elindedir." Onlara bir mucize gösterilse bile 
iman etmeyeceklerinin farkında değil misiniz? 

1 1 0 Onlann kalbini ve gözünü hakikatten çeviririz de, ona 
başta inanmadıktan gibi yine inanmazlar. Onlan, azgın-
lıklan içinde bocalar bir durumda bırakırız. 

111 Onlara melekler gönderseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve 
her türlü delili önlerine serseydik bile, Allah dilemedikçe yine 
de iman etmezlerdi. Çünkü onlann çoğu cehalet içindedir. 

112-113. Ahirete iman etmeyenler ona meyletsin, ondan hoşnut ol
sun ve kötülük işlemeye devam etsinler diye, birbirlerini 
kandırmak için yaldızlı sözler fısıldayan insan ve cin şey
tanlarım her peygambere düşman yaptık. Rabbin dilesey
di, bunu yapamazlardı. Öyleyse onlan, uydurduklan ya
lanlarla başbaşa bırak. 
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1 1 4 De ki: "O size Kitabı iyice açıklanmış olarak indirmişken, 

Allah'tan başka hakem mi arayayım!" Kendilerine Kitap 

verdiklerimiz, onun Rabbin tarafından indirilmiş hakikat 

olduğunu bilirler. Öyleyse sakın kuşkuya düşme. 
1 1 5 Rabbinin sözü doğru olarak ve adaletle yerine getirildi. 

Hiçbir güç, Allah'ın sözlerini yerine getirmesine engel ola

maz. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
1 1 6 İnsanların çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. 

Çünkü onlar ancak zanna uyarlar ve tahlilinde bulunurlar. 
1 1 7 Doğrusu Rabbin, O'nun yolundan sapanı da, doğru yolda 

olanı da çok iyi bilir. 
1 1 8 Eğer O'nun ayetlerine iman ediyorsanız Allah'ın adı anıla

rak kesilen hayvanların etini yiyin. 
1 1 9 Zorunlu kalmanız dışmda, Allah size haram olanları geniş 

bir şekilde açıklamışken, O'nun adı anılarak kesilen hay

vanların etini neden yemiyorsunuz? Onların çoğu, körü kö

rüne nevalarına uyarak başkalarım saptırıyorlar. Doğrusu 

Rabbin, hak ve adalet sınırlarını aşanları çok iyi bilir. 
1 2 0 Açık veya gizli, günah işlemeyin. Çünkü günah işleyenler, 

yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. 
1 2 1 Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etini yemeyin, 

çünkü bu günahtır. Şeytanlar, dostlarını sizinle mücade

leye teşvik ederler. Eğer onlara uyarsanız, Allah'a ortak 

koşmuş olursunuz. 
1 2 2 Ölüyken diriltip, gideceği yolu bulabilmesi için kendisine 

bir ışık verdiğimiz kimse, zifiri karanlıkta kalıp çıkış yolu 

bulamayan kimseyle bir olur mu? Ama böyle... Kâfirlere 

yaptıkları güzel görünür. 
1 2 3 Böylece, her ülkenin ileri gelenlerini, entrika çeviren gü

nahkarlar durumuna sokarız. Ama onlar ancak kendileri

ni kandırırlar da farkında olmazlar. 
1 2 4 Onlara bir ayet geldiğinde: "Allah'ın elçilerine verilenlerin 

benzeri bize de verilmedikçe iman etmeyiz" derler. Allah, 

kime elçilik vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, çevir-
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dikleri entrikalardan dolayı Allah katında aşağılanacak ve 

çetin bir azaba uğrayacaklardır. 
1 2 5 Allah kimi doğru yola iletmeyi dilerse, onun gönlünü İs

lam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse, gönlünü göğe yük-

seliyormuş gibi daraltır. Allah, iman etmeyenleri böyle 

musibete uğratır. 
1 2 6 İşte Rabbinin dosdoğru yolu budur. Öğüt alan kimseler 

için ayetleri iyice açıkladık. 
1 2 7 Onlar, Rableri katında esenlik yurduna girecekler ve yap

tıklarından dolayı Allah onlan koruyacaktır. 
1 2 8 Allah onlan topladığı Gün: "Ey görünmez şeytani varlık

larla yakınlık içinde olanlar! İnsanların çoğunu saptırdı

nız" der. Onlara yakın olan insanlar ise: "Rabbimiz! Biz, 

birbirimizden faydalandık ve bize takdir ettiğinin sürenin 

sonuna geldik" derler. O da: "Allah aksini dilemedikçe, 

kalacağınız yer ateş olacak" der. Doğrusu Rabbin, hikmet 

sahibidir, her şeyi bilir. 
1 2 9 Böylece zalimleri yaptıklanndan dolayı birbirlerine mu

sallat ederiz. 
1 3 0 Allah: "Ey görünmez şeytanî varlıklar ve aynı zihniyetteki 

insanlarla yakınlık içinde olanlar! Size aranızdan ayetleri

mi duyuran ve sizi bu Gün'ün azabına karşı uyaran elçi

ler gelmedi mi?" der. Onlar: "Evet geldi" derler. Dünya ha

yatı onlan aldattı ve kafir olduklannı itiraf ettiler. 
1 3 1 Bir topluma doğru ve yanlış bildirilmediği sürece Rabbin 

onlan haksızlıkla helak etmez. 
1 3 2 Çünkü herkes, ancak bilerek yaptığı eylemlerden sorguya 

çekilir. Rabbin, onlann yaptıklanndan habersiz değildir. 
1 3 3 Hiçbir şeye muhtaç olmayan, sonsuz rahmet sahibi ancak 

Rabbindir. Dilerse sizi yok eder; sizi başka bir toplumun 

yerine getirdiği gibi, sizin yerinize de başkalannı getirir. 
1 3 4 Size söz verilen Gün mutlaka gelecektir. O'nun elinden 

kurtulamazsınız. 
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1 3 5 De ki: "Ey halkım! Ben elimden geleni yapacağım. Siz de 

elinizden geleni ardınıza koymayın. Kimin sonunun ha

yırlı olacağını yakında anlayacaksınız. Zalimler asla kur

tuluşa eremezler." 
1 3 6 Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanları paylaştırarak: "Bu Al

lah'ın, bu da O'na koştuğumuz ortakların" derler. Ortak 

koştuklanna ayırdıkları onlan Allah'a yakınlaştırmaz; Al

lah'a ayırdıklan da onlan ancak O'na koştuklan ortakla

ra yakmlaştınr. Ne kadar yanlış düşünüyorlar! 
1 3 7 Böylece, Allah'a ortak koştuklan varlıklara ve güçlere 

olan inançlan, onlan dinlerinde şaşkınlığa düşürmek ve 

yok oluşa sürüklemek için müşriklerin çoğuna çocuklan-

nı öldürmeyi bile güzel gösterir. Allah dileseydi, bunlan 

yapmazlardı. Öyleyse onlan iftiralanyla başbaşa bırak. 
1 3 8 Zanlanna uyarak: "Bu hayvanlan ve ekinleri izin verdikleri

mizden başkasının yemesi yasaktır. Bazı hayvanların sırtla

rına binmek ve yük vurmak da yasaklanmıştır" derler. O'na 

iftira ederek bazı hayvanlan keserken de Allah'ın adım an

mazlar. Allah, iftiralarından dolayı onlan cezalandıracaktır. 
1 3 9 "Bu hayvanlara! karnındakileri erkekler yiyebilir, ama ka

dınlar yiyemez. Eğer ölü doğarsa herkes yiyebilir" derler. 

Bu yakıştırmalanndan dolayı Allah onlan cezalandıracak

tır. Çünkü O, hikmet sahibidir, her şeyi bilir. 
1 4 0 Beyinsizlikleri yüzünden körü körüne çocuklannı öldü

renler ve Allah'a iftira ederek O'nun kendilerine verdiği 

rızkı haram kılanlar hüsrana uğramışlardır. Çünkü onlar 

sapmış, doğru yolu bulamamışlardır. 
1 4 1 Hem ekilip biçilen, hem de kendi başına yetişen bahçele

ri; hurma ağaçlannı, çeşitli ürünler veren tarlalan, zeyti

ni ve nan meydana getiren O'dur. Hepsi birbirine benzer, 

ama hepsi de birbirinden çok farklıdır. Olgunlaştıklann-

da meyvelerinden yiyin, ürünü toplandığı zaman da yok

sullara! hakkını verin. İsraf etmeyin, çünkü Allah, müs

rifleri sevmez. 
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1 4 2 Hayvanlan da yük taşımanız ve etinden faydalanmanız 

için yaratan O'dur. Allah'ın verdiği nzıklan yiyin, şeytana 

uymayın. Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır. 
1 4 3 Dört cinsten sekiz eş: Erkek, dişi iki koyun; erkek dişi iki 

keçi. De ki: "Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi yoksa dişile

rin rahminde taşıdıklannı mı yasakladı? Eğer doğru söy

lüyorsanız, bana ilme dayanarak cevap verin.'' 
1 4 4 Erkek, dişi iki deve; erkek, dişi iki sığır. De ki: "Allah iki 

erkeği mi, iki dişiyi mi yoksa dişilerin rahminde taşıdıkla

rını mı yasakladı? Yoksa Allah bunlan yasaklarken siz 

orada mıydınız?" İnsanlan körü körüne saptırmak için Al

lah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, böyle 

zalimleri doğru yola iletmez. 
1 4 5 De ki: "Bana vahyedilenlerde, ölü eti veya akan kan veya iğ

renç bir şey olan domuz eti veya Allah'tan başkası adma bo

ğazlanan günahkarca bir kurbandan başka yenilmesi ya

saklanan bir şey bulamıyorum." Kim darda kalır da, helal 

saymamak ve zaruret miktarım aşmamak kaydıyla yerse 

bilsin ki, Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 4 6 Yahudi'lerin, bütün tırnaklı hayvanlan yemesini yasakla

dık. Sığır ve koyunun sırt tarafında, bağırsaklarında ve 

kemiklerinin içindekiler dışmda, iç yağlarını da yasak kıl

dık. İşledikleri zulümlerden dolayı onlan böyle cezalandır

dık. Çünkü Biz, sözümüzde dururuz. 
1 4 7 Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Rabbinizin rahmeti son

suzdur, ama günahkarlan da mutlaka cezalandıracaktır." 
1 4 8 Allah'a ortak koşanlar: "Allah dileseydi, biz de, atalanmız-

da O'na ortak koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık" 

derler. Onlardan öncekilerde böyle diyerek hakikati ya

lanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: 

"Bu konuda bildiğiniz bir şey varsa ortaya koyun. Siz an

cak zanna dayanıyor ve tahminde bulunuyorsunuz." 
1 4 9 De ki: "Kesin delil, Allah'ın karındadır. Allah dileseydi, he

pinizi doğru yola iletirdi." 
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1 5 0 De ki: "Allah'ın bunlan haram kıldığına şahitlik edecek olan-

lan getirin.'' Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse sen on

lann yalanlarına katılma. Ayetlerimizi yalanlayan, ahirete 

inanmayan ve Rablerine ortak koşanların nevalarına uyma. 
1 5 1 De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldıklannı bildire

yim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babanıza iyi 

davranın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürme

yin, çünkü sizi de, onlan da Biz besliyoruz, açık veya giz

li, utanç verici hiçbir iş yapmayın, Allah'ın dokunulmaz 

kıldığı cana haksız olarak kıymayın. Allah bunlan size, 

düşünesiniz diye emrediyor." 

152. « o n u n iyiliği için olmadıkça, olgunluk çağma gelinceye 

kadar yetimin malına dokunmayın. Ölçü ve tartıda adale

ti gözetin. Biz kimseye kaldıramayacağı sorumluluğu 

yüklemeyiz. Konuştuğunuzda yakmlanmzm aleyhine bile 

olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözleri yerine geti

rin. Allah bunlan size, öğüt alasınız diye emrediyor." 
1 5 3 İşte bu, Bana ulaştıran doğru yoldur, öyleyse onu izleyin; 

başka yollan izlemeyin, yoksa O'nun yolundan uzaklaşır

sınız. Allah size bunlan, O'na karşı gelmekten çekmesiniz 

diye emrediyor. 
1 5 4 İyi davrananlara nimetimizi tamamlayıcı, her şeyi açıkla

yıcı, doğru yolu gösterici ve rahmet olarak Musa'ya Kitab'ı 

verdik ki Rablerine kavuşacaklarına inansınlar. 

155. gu Kur'an da, indirdiğimiz mübarek bir Kitaptır. Öyleyse 

ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten çekinin ki size mer

hamet edilsin. 

ise ıs? « B ^ d e n ö n c e ÜQ topluluğa Kitap indirildi, biz onlann öğ

retilerinden habersizdik. Eğer bize de bir Kitap indirilsey-

di biz onlardan daha doğru yolda olurduk" demeyesiniz 

diye, size Rabbinizden apaçık delil, yol gösterici ve rahmet 

geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevi

renden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevi

renleri yaptıklanndan dolayı kötü bir azaba uğratacağız. 



114 7/A'raf Süresi 

158. yoksa onlar, kendilerine meleklerin görünmesini mi, Rab-

binin ya da bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? 

Rabbinin bazı ayetleri geldiğinde, önceden iman etmemiş 

olan veya iman ettiği halde bir hayır kazanmamış olana o 

Gün iman etmesi hiçbir fayda sağlamaz. Onlara de ki: 

"Öyleyse bekleyin. Çünkü biz de beklemekteyiz." 

159. Dinlerinin bütünlüğünü bozarak fırkalara ayrılanlara ya

pabileceğin bir şey yoktur. Onlann işi Allah'a kalmıştır. 

Zamanı geldiğinde yaptıklannı kendilerine bildirecektir. 
1 6 0 O Gün, bir sevabı olan yaptığının on katını kazanacak; bi

günahı olan ise ancak günahı kadar cezalandınlacak ve 

kimseye haksızlık yapılmayacaktır. 
1 6 1 De ki: "Rabbim beni doğru ve sağlam bir yola yöneltti; her 

türlü bâtıldan aynlarak hakka yönelen ve O'na ortak koş

mayan İbrahim'in yoluna. 

162-163. De ki, "Namazım, kulluğum, hayatım ve ölümüm, hiçbir 

ortağı olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Bana böyle 

olmam emredildi. Ben müslümanlann öncüsüyüm." 
1 6 4 De ki: "Herşeyin Rabbi O iken, Allah'tan başka rab mi ara

yayım? Herkes kendi yaptığından sorumludur, kimse baş

kasının günahını çekmez. Sonunda Rabbinize döneceksi

niz, O da, ayrılığa düştüğünüz her şeyi size bildirecektir.'' 
1 6 5 Verdikleriyle denemek için sizi yeryüzünün halifeleri kılan 

ve kiminize egemenlik bağışlayan O'dur. Doğrusu Rabbin, 

hesabı çabuk görür, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

7- A'RAF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 206 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mîm, sâd. 
2 Sana bir Kitap indirildi. Onunla insanlan uyarmak, iman 

edenlere de öğüt vermek için kalbin daralmasın. 
3 Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velîlere 

uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz? 



7/A'raf Sûresi 115 

4 Biz nice toplumu yok ettik. Azabımız onlan, gece veya 

gündüz dinlenirlerken yakalayıverdi. 
5 Azabımızı gördüklerinde: "Biz gerçekten zalim kimseler

dik" demekten başka söyleyecek söz bulamadılar. 
6 Kendilerine elçi gönderdiğimiz kimseleri de, gönderdiği

miz elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. 
7 Onlara, bilgiye dayanarak her şeyi anlatacağız, çünkü Bi

ze hiçbir şey gizli değildir. 
8 O Gün, herkesin yaptığı değerlendirilecek ve sevabı ağır 

gelenler kurtulacaktır. 
9 Günahı ağır gelenler ise, âyetlerimize inatla karşı çıktık-

lanndan dolayı kendilerine yazık etmişlerdir. 
1 0 Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada geçimlikler var 

ettik. Böyleyken ne kadar az şükrediyorsunuz? 
11 Sizi yarattık, sonra şekillendirdik, sonra da meleklere: 

"Âdem'e secde edin" dedik. İblis hariç, hepsi secde etti, 

ancak o secde etmedi. 
1 2 Allah: "Emrettiğim halde Âdem'e neden secde etmedin?" 

dedi. İblis: "Çünkü ben ondan üstünüm. Beni ateşten ya

rattın, onu çamurdan" dedi. 
1 3 Allah: "Öyleyse bulunduğun yerden in. Çünkü orada bü-

yüklenmen doğru olmaz. Oradan çık, çünkü artık aşağı

lanmış birisin" dedi. 
1 4 İblis: "Öyleyse herkesin yeniden diriltileceği Gün'e kadar 

bana süre ver" dedi. 
15 Allah: "Sana o Gün'e kadar süre verildi" dedi. 

1 6"1 7 İblis: "Madem benim azmamı istedin, ben de, doğru yolu

nun üzerine pusu kuracağım. Onlara, önlerinden, arkala

madan, sağlanndan ve sollanndan sokulacağım. Onlann 

çoğunu sana şükreder bulamayacaksın" dedi. 
1 8 Allah: "Aşağılanmış ve kovulmuş olarak oradan çık. On

lardan kim sana uyarsa, hepinizi cehenneme dolduraca

ğım" dedi. 
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1 9 "Ey Âdem! Eşinle cennete yerleşip dilediğinizden yiyin, 

ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendinize zulmetmiş 

olursunuz" dedik. 
2 0 Şeytan onlara, o zamana kadar farkında olmadıkları çıp

laklıklarını göstermek amacıyla fısıldayarak dedi ki: "Rab-

biniz size bu ağacı, melek olmayasmız veya burada temel

li kalmayasınız diye yasakladı." 
2 1 Ayrıca: "Ben sizin iyiliğinizi istiyorum" diye yemin ederek 

ikisini de kandırdı. 
2 2 O ağacm meyvesinden tattıklarında çıplak olduklarının 

farkına vardılar ve topladıkları yapraklarla üzerlerini ört

meye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi: "Ben size o 

ağacı yasaklamadım mı? 'Şeytan sizin apaçık düşmanı-

nızdır' demedim mi?" 
2 3 "Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 

bize acımazsan, hüsrana uğrarız" dediler. 

24-25. Allah- "Birbirinize düşman olarak oradan inin. Yeryüzün

de bir süre yerleşip geçineceksiniz. Orada yaşayacak, ora

da ölecek ve Hesap Günü oradan çıkarılacaksınız" dedi. 
2 6 Ey Ademoğulları! Size, hem çıplak yerlerinizi örtmeniz, 

hem de süslenmemiz için elbise (yapma bilgisi) bağışla

dık. Ama en iyisi Allah'a karşı sorumluluk taşımaktır. Bu 

da, ders alsınlar diye Allah'ın indirdiği ayetlerden biridir. 
2 7 Ey Ademoğulları! Şeytan, atalarınızı adatarak cennetten 

çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o, onlann çıplak-

lıklannın farkına varmalarına neden olmuştu. O ve taraf-

tarlan, sizin kendilerini göremediğiniz yönlerden sizi gö

zetlemektedirler. Biz, iman etmeyenlerin kalbine şeytanî 

fikirler yerleştirdik. 
2 8 Utanç verici bir iş yaptıklannda: "Atalanmızın böyle yap

tığını gördük, Allah da bize bunu emretti" derler. De ki: 

"Allah, utanç verici bir işi emretmez. Hakkında hiçbir şey 

bilmediğiniz bir konuyu Allah'a mı isnat ediyorsunuz?" 



7/A*raf Sûresi 117 

2 9 De ki: "Rabbim ancak doğru olanın yapılmasını emreder. 

Öyleyse O'nun otoritesine boyun eğerek O'na kulluk edin 

ve O'na yalvann. Çünkü sizi O yaratmıştır, sonunda da 

O'na döneceksiniz." 
3 0 Allah, insanların bir kısmım doğru yola eriştirdi, bir kıs

mı da sapıklığı haketti. Çünkü onlar, Allah'ı bırakıp şey

tanları velî edindiler ve kendüerinin doğru yolda oldukla

rım sandılar. 
3 1 Ey Âdemoğulları! Allah'a kulluk için yaptığınız her işte 

kendinize çekidüzen verin. Yiyin, için, ama saçıp savur-

mayın. Çünkü Allah, saçıp savuranları sevmez. 
3 2 De ki: "Allah'ın kullan için var ettiği güzelliği ve temiz n-

zıklan kim yasakladı?" De ki: "İman edenler, dünya haya

tında bunlardan uygun biçimde faydalanırlar. O, nimet

ler, Kıyamet Günü'nde de sadece onlara özgüdür." Anla

yan kimseler için ayetleri iyice açıklıyoruz. 
3 3 De ki: "Rabbim, açık veya gizli, utanç verici davramşlan, 

her türlü günahı, başkasının elindekine haksız yere göz 

dikmeyi, Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyle

ri O'na ortak koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri O'na isnat 

etmenizi yasaklamıştır." 
3 4 Her toplumun belirli bir süresi vardır, bu süreyi ne uza

tabilirler, ne de kısaltabilirler. 
3 5 Ey Âdemoğullan! Aranızdan size ayetlerimi duyuran elçi

ler geldiğinde, kim Allah'a karşı gelmekten çekinir ve du

rumunu düzeltirse, işte onlar ne korkacak, ne de üzüle

ceklerdir. 
3 6 Âyetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklük tasla-

yanlar da, temelli kalmak üzere cehennemliktir. 
3 7 Allah'a karşı yalan uyduran veya O'nun âyetlerini yalan

layandan daha zalim kim vardır? Onların nasibi neyse 

kendilerini bulacaktır. Elçüerimiz canlarım almak için 

geldiklerinde: "Allah'ın yanısıra yalvardıklaımız nerede?" 
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derler. Onlar da: "Bizi terkettiler" diyerek kendi küfürleri

ne şahitlik ederler. 
3 8 Allah: "Öyleyse sizden önce geçen cin ve insan topluluk

larıyla beraber ateşe girin" der. Her topluluk ateşe girdi

ğinde yandaşlarına lanet eder. Hepsi orada toplandığında, 

sonrakiler öncekiler için: "Rabbimiz! İşte bizi bunlar sap

tırdı. Onlara ateşte iki kat azap ver" derler. Allah: "Hepi

nizin azabı da iki kattır, ama bunu bilmiyorsunuz" der. 
3 9 Öncekiler, sonrakilere: "Sizin bizden bir üstünlüğünüz 

yoktu. Öyleyse yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın" derler. 
4 0 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklük tasla-

yanlara, göğün kapılan açılmaz, halat iğnenin deliğinden 

geçinceye kadar cennete de giremezler. İşte Biz, günaha 

batanlan böyle cezalandınnz. 
4 1 Altlannda ateşten bir döşek, üstlerinde de ateşten örtüler 

vardır. İşte Biz, zalimleri böyle cezalandınnz. 
4 2 İman edip salih amel işleyenler ise, Biz hiç kimseye kaldı

ramayacağı bir sorumluluk yüklemeyiz, temelli kalmak 

üzere cennetliktir. 
4 3 Onlann içindeki kötü düşünceleri söküp atarız. İçlerin

den sular akan cennetlerde: "Bizi bu nimetlere kavuştu

ran Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, 

biz doğru yolu bulamazdık. Rabbimizin elçileri bize haki

kati getirmiştir" derler. Onlara: "İşte yaptıklannızdan do

layı kazandığınız cennet" diye seslenilir. 
4 4 - 4 5 Cennetlikler, cehennemliklere: "Biz, Rabbimizin bize söyle

diğinin doğru olduğunu gördük. Siz de, Rabbinizin size söy

lediğinin doğru olduğunu gördünüz mü?" diye seslenirler. 

Onlar da: "Evet" derler. Aralarından biri: "Allah'ın laneti, Al

lah yolundan alıkoyan, onu eğri göstermeye çalışan ve ahi-

reti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir. 
4 6 Bu iki grup arasında bir sur vardır. Burçlar üzerinde de 

herkesi yüzlerinden tanıyan kimseler bulunmaktadır. 
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Cennetliklere: "Selam size" derler. Onlar, can attıkları 

halde henüz cennete giremeyen kimselerdir. 
4 7 Bakışları cehennemliklere çevrilince: "Rabbimiz! Bizi bu 

zalimlerin arasına katma" derler. 

48-49. Burçlardakiler görünüşlerinden günahkar olduklarım an

ladıkları kimselere: "Size ne malınız, ne de büyüklük tasla

manız fayda verdi. Allah'ın, rahmetine eriştirmeyeceğine 

yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı?" derler. Onlara: "Gi

rin cennete; artık ne korkacak, ne de üzüleceksiniz" denir. 
5 0 5 1 Cehennemlikler, cennetliklere: "Bize biraz su verin veya 

Allah'ın size verdiklerinden gönderin" diye bağırırlar. Cen

netlikler ise: "Allah bu istediklerinizi, dünya hayatma ka

pılarak eğlenceyi ve geçici zevkleri din haline getiren kâ

firlere yasak etmiştir" derler. Allah: "Ayetlerimizi bile bile 

inkar ettikleri ve Hesap Günü'ne hazırlanmadıkları için 

Biz de bu Gün onlan görmezlikten geleceğiz" der. 
5 2 Çünkü Biz onlara, iman eden kimselere doğru yolu göste

ren ve rahmet olan, bilgiye dayalı olarak iyice açıkladığı

mız bir Kitap göndermiştik. 
5 3 Kur'an'da söylenenlerin gerçekleşmesinden başka bir şey 

mi bekliyorlar? O sözler gerçekleştiği Gün, daha önce onu 

gözardı etmiş olanlar: "Rabbimizin elçileri bize doğru söy

lemişlerdi. Şimdi bizim için aracılık edebilecek kimse olsa 

da aracılık etse, yahut yeryüzüne geri döndürülsek de sa

lih ameller işlesek" derler. Böyle diyerek ancak kendileri

ni kandıracaklar ve bütün umutlan yıkılacak. 
54 Rabbiniz, gökleri ve yeri altı aşamada yaratan, sonra ege

menlik koltuğuna kurulan, geceyle gündüzü peşpeşe geti

ren; güneşi, ayı ve yıldızlan koyduğu yasalara boyun eğdi

ren Allah'tır. İyi bilin ki, yaratan da, buyurma yetkisi olan 

da ancak O'dur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 
5 5 Rabbinize gönülden ve gizlice yalvann. Çünkü O, sının 

aşanlan sevmez. 
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5 6 Düzelmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın. Korkarak ve 

umarak O'na yalvann. Çünkü Allah'ın rahmeti iyi olanla

ra çok yalandır. 
5 7 Rahmetini müjdelemek için yelleri estiren O'dur. Bulutlar 

yağmur yüklü duruma gelince, onları kurak bir beldeye 

göndeririz de, o bulutlardan, her türlü ürünün yetişmesi

ni sağlayan bir su indiririz. İşte ölüleri de böyle diriltece

ğiz. Belki düşünür, ibret alırsınız. 
5 8 Verimli toprakta, Rabbinin izniyle gür bitkiler yetişir; ve

rimsiz toprakta ise cılız bitkiler... Şükreden kimseler için 

ayetleri böyle açıklıyoruz. 
5 0 Nuh'u kavmine gönderdik. "Ey kavmim! Ancak Allah'a 

kulluk edin, çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. 

Ben sizin, çetin bir Gün'ün azabma uğramanızdan korku

yorum" dedi. 

60 Kavminin ileri gelenleri: "Biz seni apaçık bir sapıklık için

de görüyoruz" dediler. 
6 1 Nuh dedi ki: "Ey kavmim! Bende bir sapıklık yok. Ama 

ben âlemlerinin Rabbinin elçisiyim." 
6 2 "Size Rabbinizin mesajlarını ulaştırıyor ve öğüt veriyo

rum. Çünkü ben, Allah'ın bana vahiyle bildirmesi dolayı

sıyla, sizin bümediMerinizi biliyorum." 
6 3 "Allah'a karşı gelmekten çekinmeniz ve merhamet edilen

lerden olmanız için, sizi uyarmak üzere aranızdan bir ada¬ 

ma tobbinizden vahiy gelmesine niçin şaşıyorsunuz?" 
6 4 Buna rağmen onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide bu

lunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları da suda 

boğduk. Çünkü onlar kör bir toplum idiler. 

65 Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u gönderdik. "Ey kavmim! 

Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü sizin O'ndan başka ilahı

nız yoktur. Allah'a karşı gelmekten çekinmez misiniz?" dedi. 
6 6 Kavminin kâfir ileri gelenleri: "Biz senin aklının kıt oldu

ğunu görüyor ve seni yalancı sanıyoruz" dediler. 
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6 7 Hûd dedi ki: "Ey kavmim! Ben aklı kıt biri değilim; âlem

lerin Rabbinin elçisiyim." 
6 8 "Size Rabbimin mesajlarını ulaştırıyor ve güvenilir öğütler 

veriyorum.'' 
6 9 "Sizi uyarması için, aranızdan bir adama, Rabbinizden 

vahiy gelmesine niçin şaşıyorsunuz? Allah'ın, Nuh kavmi

nin yerine sizi getirdiğini ve güçlü kıldığını hatırlayın. Al

lah'ın nimetlerine şükredin ki kurtulabilesiniz." 
70 Dediler ki: "Bizden, sadece Allah'a kulluk etmemizi ve ata¬ 

larımızın taptıklarını bırakmamızı mı istiyorsun? Eğer doğ

ru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir de görelim!" 
7 1 Hûd dedi ki: "Rabbinizi kızdırdınız ve azabmı hak ettiniz. 

Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atala

rınızın taktığı bir takım isimler hakkında mı benimle tar

tışıyorsunuz? Öyleyse bekleyin, çünkü ben de sizinle be

raber beklemekteyim." 
72 Rahmetimizle onu ve beraberindekileri kurtardık, âyetierimi-

zi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. 
7 3 Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara 

dedi ki: "Ey kavmim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü si

zin O'ndan başka ilahınız yoktur. Allah'a ait olan bu de

ve, Rabbinizden size bir delildir. Onu bırakın, Allah'ın ar

zında otlasın. Ona kötülük etmeyin, yoksa can yakıcı bir 

azaba uğrarsınız." 
7 4 "Allah'ın sizi, Âd kavminden sonra, ovalarında saraylar 

kurduğunuz, kayalık dağlan yontarak evler yaptığınız 

yeryüzüne yerleştirdiğini hatırlayın. Allah'ın nimetlerine 

şükredin, yeryüzünde bozgunculuk ederek kanşıklık çı

karmayın." 
7 5 Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, aralanndan 

iman eden zayıf kimselere: "Siz Salih'in, Rabbi tarafından 

gönderilen bir elçi olduğuna gerçekten inanıyor musu

nuz?" dediler. Onlar: "Evet, biz onun Allah tarafından 

gönderildiğine gerçekten inanıyoruz" dediler. 
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7 6 Büyüklük taslayanlar: "Biz, sizin inandığınız şeyi inkar 

ediyoruz" dediler. 
7 7 Rablerinin emrini çiğneyerek deveyi boğazladılar ve: "Eğer 

gerçekten peygambersen bizi tehdit ettiğin azabı getir ba

kalım" dediler. 
7 8 Bu yüzden şiddetli bir sarsmtıya yakalandılar ve evlerin

de cansız yere seriliverdiler. 
7 9 Salih onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim! Ben size Rab-

bimin mesajlanm ulaştırdım ve öğüt verdim. Ama siz öğüt 

verenleri sevmiyorsunuz" dedi. 

80-81. Lûfu da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki: 

"Kadınlan bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşarak, dünya

da sizden önce kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyor

sunuz? Hayır, siz gerçekten ölçüyü aşan bir toplumsunuz." 
8 2 Buna karşılık kavmi: "Bunlan yurdunuzdan çıkann, çün

kü bunlar temiz kalmak istiyorlarmış" dedi. 
8 3 Bunun üzerine, kansı dışında, Lût'u ve taraftarlannı kur

tardık. 
8 4 Diğerlerinin üzerine öyle bir bela yağdırdık ki... Günah-

karlann sonunun nasıl olduğunu görün. 
8 5 Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara 

dedi ki: "Ey kavmim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü si

zin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apa

çık bir delil geldi. Artık ölçü ve tartıyı tam yapın; insanla-

nn eşyasını eksik vermeyin. Düzeldikten sonra yeryüzün

de fesat çıkarmayın. Eğer inanırsanız, bunlar sizin iyiliği

niz içindir." 
8 6 "Doğru yolun üzerine oturarak, iman edenleri tehdit edip 

Allah yolundan alıkoymaya ve onu eğri göstermeye çalış

mayın. Allah'ın sizi nasıl çoğalttığını hatırlayın. Yeryüzün

de fesat çıkaranlann sonunun nasıl olduğuna bakın." 
8 7 "Aranızdan bir topluluk bana indirilen vahye inandı, bir 

kısmı da inanmadı. Öyleyse en güzel hükmeden Allah 

aramızda hüküm verinceye kadar sabredin." 
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88 Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri: "Ey Şuayb! Ya di

nimize dönersiniz ya da seni ve sana inananları yurdumuz

dan süreriz" dediler. Şuayb: "Biz istemesek de mi?" dedi. 
8 9 "Allah bizi ondan kurtardıktan sonra dininize dönersek, 

Allah'a iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah dilemedik

çe, bizim o dine dönmemiz mümkün değildir. Rabbimiz 

her şeyi bilmektedir. Biz, Allah'a dayandık. Rabbimiz! Bi

zimle kavmimiz arasında doğru karan Sen ver. Çünkü en 

iyi karar veren Sen'sin." 
9 0 Kavminin kafir ileri gelenleri: "Eğer Şuayb'a uyarsanız, 

kesinlikle kaybedersiniz" dedi. 
9 1 Bunun üzerine korkunç bir sartmtıya yakalandılar ve ev

lerinde cansız yere serilip kaldılar. 
9 2 Şuayb'ı yalanlayanlar, sanki orada hiç yaşamamışlardı. 

Şuayb'ı yalanlayanlar, kendileri kaybetti. 
9 3 Şuayb onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim! Ben size 

Rabbimin mesajlannı ulaştırdım ve öğüt verdim. Kafirler 

için neden üzüleyim?" dedi. 
9 4 Peygamber gönderdiğimiz her halkı, yalvanp yakarsınlar 

diye darlık ve sıkıntıya uğrattık. 
9 5 Sonra durumlarını iyileştirdik ki refah içinde yaşasınlar. 

"Atalanmızm da kötü ve iyi günleri olmuştu" dediler. Bu

nun üzerine onlan, ummadıklan bir sırada ansızın yaka-

layıverdik. 
9 6 Eğer toplumlar iman edip Allah'a karşı gelmekten çekin-

selerdi, onlara gökten ve yerden bereketler yağdınrdık. 

Ama hakikati yalanladılar. Biz de, yaptıklanndan dolayı 

onlan yakalayıverdik. 
9 7 9 8 Hangi toplum geceleyin uyurken veya gündüz vakti işleri

ne dalmışken azabımızın başına inmeyeceğinden emin 

olabilir? 
9 9 Allah'ın amansız yakalamasından emin olabilir mi? On

dan ancak hüsranda olanlar emin olabilir. 
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1 0 0 Önceki kuşaklardan sonra yeryüzüne varis kıldığımız 

kimseler, dilediğimizde günahlarından dolayı kendilerini 

de cezalandırabileceğimizi anlamıyorlar mı? Hem de haki

kati duymasınlar diye kalplerini mühürleyerek.. 
1 0 1 İşte sana kıssalarını anlattığımız toplumların bir bölü

mü... Elçileri onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar, 

bir kere yalanladıkları şeye bir daha inanmadılar. İşte Al

lah, kafirlerin kalbini bunun için mühürlüyor. 
1 0 2 Çünkü onların çoğu, hiçbir sorumluluk tanımayan fâsık 

kimselerdi. 

ıo3. onların ardından Musa'yı, âyetlerimizle Firavun'a ve ileri 

gelenlerine gönderdik. Ama onları reddettiler. Fesat çıka

ranların sonunun nasıl olduğuna bir bak! 
1 0 4 Musa dedi ki: "Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbinin elçisi

yim." 

loş. «Bana yaraşan, Allah hakkında ancak gerçeği söylemek

tir. Rabbinizden size apaçık bir delil getirdim. Öyleyse İs-

railoğullan'nı benimle gönder." 

ıo6. Ffravun: "Bir mucize getirdiysen ve doğru söylüyorsan 

onu ortaya koy" dedi. 
1 0 7 Bunun üzerine Musa, değneğini attı ve değnek hemen bir 

yılan oluverdi. 
1 0 8 Elini çıkardı, bembeyaz göründü. 

109-no. Firavun kavminin ileri gelenleri: "Bu adam, usta bir sihir

baz. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor" dediler. Firavun: 

"Ne yapmamı teklif edersiniz?" dedi. 

m ıi2. « Q n u v e kardeşini alıkoyup, şehirlere adamlar gönder. 

Bütün usta sihirbazları sana getirsinler" dediler. 
1 1 3 Sihirbazlar Firavun'un huzuruna çıktıklarında: "Eğer biz 

üstün gelirsek büyük bir ödül alacağız, değil mi?" dediler. 
1 1 4 Firavun: "Evet. Üstelik gözde kimseler olacaksınız" dedi. 
1 1 5 Sihirbazlar: "Ey Musa! Hünerini ya sen ortaya koy ya da 

biz koyalım" dediler. 
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1 1 6 Musa: "Önce siz ortaya koyun" dedi. Değneklerini yere bı

raktıkları zaman, insanların gözlerini boyadılar ve büyük 

bir sihir ortaya koyarak onlan korkutup şaşkına çevirdiler. 
1 1 7 Musa'ya: "Değneğini yere bırak" diye vahyettik. Onlann 

uydurduklarını hemen yutuverdi. 
1 1 8 Gerçek ortaya çıktı, onlann bütün yaptıklan boşa gitti. 
1 1 9 Böylece yenildiler ve küçük düştüler. 
1 2 0 Sihirbazlar secdeye kapanarak: 

121-122. "Alemlerin Rabbine; Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman 

ettik" dediler. 
1 2 3 Firavun dedi ki: "Benden izin almadan ona iman ettiniz 

öyle mi? Bu sinsi tuzağı, halkı yurdundan çıkarmak için 

kurdunuz. Yakında başınıza geleni göreceksiniz." 

124. "Çoğunuzun elini ve ayağmı çaprazlama doğrayacağım; 

çoğunuzu topluca asacağım." 
1 2 5 Sihirbazlar dedi ki: "Nasıl olsa sonunda Rabbimize döne

ceğiz." 

126. «Bizden, Rabbimizin âyetleri geldiğinde onlara iman ettik 

diye intikam mı alıyorsun? Rabbimiz! Üzerimize sabır 

yağdır ve canımızı müslüman olarak al." 
1 2 7 Firavun kavminin ileri gelenleri: "Yoksa Musa'yı ve kavmi

ni, seni ve ilahlannı terkederek yeryüzünde bozgunculuk 

yapsınlar diye serbest mi bıracaksm?" dediler. Firavun: 

"Hayır. Onlann erkeklerini öldürüp kadınlarını sağ bıra

kacağız. Çünkü biz onlan ezecek güçteyiz" dedi. 
1 2 8 Musa, kavmine: "Allah'tan yardım isteyin ve direnin. Yeryü

zü Allah'ındır, dilediği kulunu ona varis kılar. Allah'a karşı 

gelmekten çekinenlerin sonu her zaman hayırlıdır" dedi. 
1 2 9 Onlar: "Ey Musa! Biz, sen gelmeden önce eziyet çektik; 

sen geldikten sonra da eziyet çekiyoruz" dediler. Musa: 

"Belki de Rabbiniz düşmanlarınızı yok edecek ve neler ya

pacağınızı görmek için ülkeye sizi egemen kılacak" dedi. 

i3o. Gerçekten de, Firavun halkını, öğüt alsınlar diye yıllarca 

kuraklığa ve kıtlığa uğrattık. 
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1 3 1 Bir nimete kavuştuklarında: "Bu, zaten bizim hakkımız

dı"; bir musibete uğradıklarında ise, "Bu, Musa ve bera

berindekilerin yaptıklarından dolayıdır" derlerdi. Hayır, 

başlarına gelen herşey Allah'tandır, fakat çoğu anlamıyor. 

132. Bizi büyülemek için hangi ayeti getirirsen getir, sana 

inanmayacağız" dediler. 
1 3 3 Biz de onlara, su baskınlarını, çekirge sürülerini, haşere

leri, kurbağalan ve kanı apaçık âyetler olarak gönderdik. 

Yine de büyüklük tasladılar, çünkü onlar günahkar kim

selerdi. 
1 3 4 Başlanna bir bela geldiği zaman: "Ey Musa! Seninle yap

tığı peygamberlik ahdine dayanarak bizim için Rabbine 

yalvar. Eğer bu belayı bizden uzaklaştınrsan sana iman 

edeceğiz ve İsrailoğullan'nı seninle göndereceğiz" dediler. 
1 3 5 Geçici bir süre üzerlerinden belayı kaldırdığımızda, sözle

rinden hemen dönüyorlardı. 

136. onlann karşılığını verdik. Ayetlerimizi yalanladıklan ve 

umursamadıklan için onlan suda boğduk. 
1 3 7 Sürekli ezilen kavmi de, bereketli kıldığımız ülkenin doğu

suna ve batısına varis kıldık. Sabretmelerinden dolayı, 

Rabbinin, İsrailoğullan'na verdiği söz yerine geldi. Firavun 

ve kavminin yaptıklannı ve yükselttiklerini yerle bir ettik. 
1 3 8 İsrailoğullan'nı denizden geçirdik. Putlara tapan bir kav

me rastladılar. "Ey Musa! Bize de, onlann ilahlan gibi bir 

ilah yap" dediler. Musa dedi ki: "Doğrusu siz, cahil kim

selersiniz." 
1 3 9 "Onların hayat tarzı kendilerini helak edecektir, çünkü 

yap tıklan her şey boştur." 
1 4 0 "Allah sizi diğer insanlardan üstün kılmışken size O'ndan 

başka bir ilah mı arayayım?" 
1 4 1 Sizi, kötü bir şekilde azdap eden; erkeklerinizi öldürüp 

kadmlannızı sağ bırakan Firavun Hanedanı'ndan kurtar

mıştık. Rabbiniz sizi böylece deniyordu. 
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1 4 2 Musa'ya otuz gece süre verdik. Sonra buna on gece daha 

ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ta

mamlandı. Musa, kardeşi Harun'a: "Ulusumuzun basma 

geç; onlara düzgün davran, fesat çıkaranlara uyma" dedi. 
1 4 3 Musa, tayin ettiğimiz vakit belirlediğimiz yere gelince, Rab

bi ona hitabetti. Musa: "Rabbim! Bana görün de Sana ba

kayım" dedi. Allah: "Beni asla göremezsin. Ama dağa bak, 

eğer o yerinde kalırsa o zaman Beni görebilirsin" dedi. 

Rabbi dağa tecelli edince onu dardamağın etti ve Musa ba

yılıp düştü. Ayılmca: "Rabbim! Sen ne kadar yücesin! Sa

na yöneldim ve ben inananların öncüsüyüm" dedi. 
1 4 4 Allah: "Ey Musa! Vahyederek ve sana hitabederek seni di

ğer insanlardan üstün kıldım. Sana verdiklerime sarıl ve 

Bana şükret" dedi. 
1 4 5 Levhalarda ona her türlü öğüdü verdik, her şeyi iyice 

açıkladık ve dedik ki: "Onlara sıkıca sarıl, kavmine de en 

güzel şekilde sarılmalarını söyle. Size fâsıklann yurdunu 

göstereceğim." 
1 4 6 "Haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıraca

ğım. Çünkü onlar her türlü ayeti görseler bile ona inan

mazlar. Doğru yolu gördükleri halde onu izlemezler; ama 

sapıklık yolunu gördüklerinde hemen onu izlemeye baş

larlar. Bunun nedeni, ayetlerimizi yalanlamaları ve onlar

dan gafil olmalarıdır." 
1 4 7 Âyetlerimizi ve öldükten sonra hesaba çekilmeyi yalanla

yanların bütün yaptıklan boşa gitmiştir. Onlar ancak 

yaptıklarının karşılığını görürler. 
1 4 8 Musa'nın kavmi, o gittikten sonra, süs eşyalanndan yap

tıklan, boğuk bir ses çıkaran bir buzağı heykeline tapma

ya başladı. Onun kendileriyle konuşamadığını, kendileri

ne doğru yolu da gösteremediğini görmediler mi? Buna 

rağmen ona tapmaya devam ettiler; çünkü onlar, zalim 

kimselerdi. 
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1 4 9 Doğru yoldan saptıklarını anlayınca, yaptıklarına pişman 

oldular. "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, 

gerçekten zarara uğrarız" dediler. 
1 5 0 Musa, kavmine dönünce kızgın ve üzgün olarak: "Ben git

tikten sonra ne kötü bir iş yaptınız? Rabbinizin emrine ni

çin uymadınız?" dedi. Levhaları attı ve kardeşinin yakası

na yapıştı. Harun: "Ey kardeşim! Bu adamlar beni zayıf 

gördü, az kalsın öldüreceklerdi. Beni bu zalimlerle bir tu

tup, düşmanlarımı bana güldürme" dedi. 
1 5 1 Musa: "Rabbim! Benimle kardeşimi bağışla ve bizi rahme

tine eriştir. Çünkü en çok merhamet eden Sen'sin" dedi. 
1 5 2 Buzağı heykeline tapanlar, Rablerini kızdırmışlar ve dün

ya hayatında zillete düşmüşlerdir. İşte Biz, Allah'a iftira 

edenleri böyle cezalandınnz. 
1 5 3 Ama Rabbin, kötülük işledikten sonra pişman olup iman 

edenlere merhamet edecek ve günahlarını bağışlayacaktır. 
1 5 4 Musa, öfkesi geçince, üzerinde yol gösterici ve Rablerin¬ 

den korkanlar için rahmet mesajlan bulunan levhalan 

eline aldı. 
1 5 5 Musa, tayin ettiğimiz vakit belirlediğimiz yere gelmek için 

kavminden yetmiş kişi seçti. Onlar sarsıntıya yakalandık-

lannda dedi ki: "Rabbim! Dileseydin onlan da, beni de 

yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklanndan do

layı bizi yok mu edeceksin? Bu ancak, onunla dilediğini 

saptırdığın, dilediğini de doğru yola ilettiğin sınavındır. 

Bizim koruyucumuz Sen'sin. Bize acı ve bizi bağışla. Çün

kü günahlan bağışlayan ancak Sen'sin." 

ise. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Çünkü biz, Sana 

yöneldik." Allah dedi ki: "Dilediğime azap ederim. Ama 

rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ayetlerimize iman eden, 

Bize karşı gelmekten çekinen ve annmak için gerekeni ve

renleri bağışlayacağım." 

157. "Çünkü onlar, yanlanndaki Tevrat ve İncil'de bahsedilen, 

kendilerine iyiliği emredip kötülükten alıkoyan; temiz şey-
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leri helal, pis şeyleri haram kılan, ağır yüklerini indiren, 
zincirlerini çözen o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. 
Ona iman eden, destekleyen, yardım eden ve ona indirilen 
ışığı izleyenler var ya, işte onlar kurtuluşa ereceklerdir." 

1 5 8 De ki: "Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin ege
meni, kendisinden başka ilah olmayan, dirilten ve öldü
ren Allah'ın, hepinize gönderdiği elçisiyim. Öyleyse Allah'a 
ve elçisine; o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki 
doğru yolda olasınız. Çünkü o da Allah'a ve indirdiklerine 
iman etmektedir." 

1 5 9 Musa'nın kavmi içinde, insanları doğru yola çağıran ve 
adaletle hükmeden bir topluluk vardı. 

1 6 0 İsrailoğullan'nı aynı soydan gelen on iki kabileye ayırdık. 
Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: "Değneğinle 
taşa vur" diye vahyettik. Ondan on iki pınar fışkırdı. Her 
kabile, su içeceği yeri öğrendi. Onlan bulutlarla gölgelen
dirdik, kudret helvası ve bıldırcın indirdik. "Verdiklerimi
zin temizlerinden yiyin" dedik. Onlar Bize değil, kendileri
ne zulmediyorlardı. 

161 Onlara. Bu bölgeye yerleşin ve nimetlerinden dilediğiniz 
g i b i yararlanın, ayrıca bağışlanma dileyin ve secde ederek 
kapısmaar» girin ki günahlannızı bağışlayalım. İyilik 
edenleri kat kat ödüllendireceğiz" denmişti. 

162 Aralanndaki zalimler, onu, kendilerine söylenmeyen bir 
sözle değiştirdiler. Biz de, zulmetmelerinden dolayı, üzer
lerine gökten azap indirdik. 

163. onlara cumartasi günü avlanma yasağını çiğneyen deniz 
kenanndaki kasaba halkının durumunu sor. O gün balık
lar oraya sürüler halinde geliyor, diğer günler ise gelmiyor
du. Yoldan çıkmalarından dolayı onlan böyle deniyorduk. 

1 6 4 İçlerinden bir kesimi: "Allah'ın yok edeceği veya çetin bir 
azaba uğratacağı kimselere niçin öğüt veriyorsunuz?" de
diğinde, diğerleri: "Rabbimizin katında sorumlu olmaya-



130 7 / A ' r a f S û r e s i 

lım diye öğüt veriyoruz. Belki Allah'a karşı gelmekten çe
kinirler" diye cevap vermişti. 

165 Kendilerine verilen öğüde kulak asmadıkları zaman, kö
tülükten alıkoyanları kurtardık; zulmedenleri de, yoldan 
çıkmalanndan dolayı kötü bir azaba uğrattık. 

166 Koyduğumuz yasağı çiğnediklerinde, onlara: "Aşağılık 
maymunlar gibi olun" dedik. 

167 Rabbin, Kıyamet Günü'ne kadar onlan en kötü azaba uğ
ratacak kimseler göndereceğini bildirmiştir. Doğrusu 
Rabbin çok hızlı cezalandım-. Aynı zamanda çok bağışla
yıcı ve çok merhametlidir. 

168 Bunun üzerine onlan topluluklara ayırarak dünyanın her 
yerine dağıttık. Kötüleri, doğru yola dönsünler diye bolluk 
ve darlık ile sınadık. 

169. Onlardan sonra Kitab'a varis olan, dünyanın geçici nimet
lerine sanlan ve sonunda bağışlanacaklanna inanan bir 
nesil geldi. Onlara o nimetlerin bir misli daha verilse, onu 
da alırlardı. Onlardan, Allah hakkında ancak gerçeği söy
leyeceklerine dair ilahî Kitap üzerine söz alınmamış mıy
dı? Oysa ilahi Kitab'ı da okumuşlardı. Allah'a karşı gel
mekten çekinenler için ahiret yurdunun daha hayırlı ol
duğunu düşünemiyor musunuz? 

170 Kitab'a sımsıkı sarılanlar ve namaz kılanlar... Doğrusu 
Biz, dürüst kimselerin emeğini boşa çıkarmayız. 

171 Sina Dağı'nı gölgelik gibi üzerlerine yükseltmiştik ve onun 
tepelerine düşeceğini sanmışlardı. Onlara: "Size verdiği
miz Kitab'a sımsıkı sanlın ve içindekileri unutmayın ki Al
lah'a karşı gelmekten çekinenlerden olasınız" dedik. 

172 173. Rabbin, insanoğlunun soyunu sürdürüp, "Ben sizin Rab-
biniz değil miyim?" diyerek onlan kendine şahit tutar. 
Onlar da: "Evet, Rabbimizsin. Buna şahidiz" derler. Böy
le yapmasının nedeni, Kıyamet Günü: "Bizim bundan ha
berimiz yoktu" ya da, "Atalanmız Allah'a ortak koşmuştu. 
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Biz de onlardan sonra gelen bir kuşağız. Bâtıl ameller iş

leyenlerin yaptıklarından dolayı bizi mi yok edeceksin?" 

demenizi önlemek içindir. 
1 7 4 Belki doğru yola dönerler diye ayetleri böyle açıklıyoruz. 
1 7 5 Onlara, kendisine ayetlerimiz ulaştığı halde onlardan yüz 

çevirerek şeytana uyup azan kimsenin durumunu anlat. 
1 7 6 Dileseydik onu ayetlerimizle yükseltirdik. Ama o, dünya

ya yapıştı ve nevasına uydu. Onun durumu, üzerine var-

san da, kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp soluyan 

itin durumuna benzer. Ayetlerimizi yalanlayanların duru

mu işte böyledir. Onlara bu kıssayı anlat ki düşünsünler. 
1 7 7 Kendilerine zulmederek ayetlerimizi yalanlayanlar ne kö

tü örnektir! 
1 7 8 Allah kimi doğru yola iletirse, işte o, doğru yoldadır. Kimi 

de saptınrsa, işte onlar hüsrana uğramışlardır. 
1 7 9 İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. 

Çünkü onların kafaları olduğu halde, onu kullanmazlar; 

gözleri olduğu halde bakmazlar; kulakları olduğu halde 

kulak vermezler. İşte onlar hayvanlar gibi, hattâ onlardan 

da akılsızdırlar. İşte gafiller onlardır. 
1 8 0 En mükemmel nitelikler Allah'ındır. Öyleyse O'na o nite

liklerle yalvann. O'nun niteliklerini tahrif edenlerden 

uzak durun. Çünkü onlar, yaptıklarının karşılığını mutla

ka göreceklerdir. 
1 8 1 Yarattığımız insanlar arasında doğru yola çağıran ve ada

letle hükmedenler de vardır. 
1 8 2 Ayetlerimizi yalanlayanları da hiç ummadıkları yönden 

helaka sürükleyeceğiz. 
1 8 3 Onlara süre tanıyorum. Ama Benim planım çok sağlamdır. 

184. Arkadaşlarının deli olmadığını, apaçık bir uyarıcı olduğu

nu görmüyorlar mı? 
1 8 5 Göklerin ve yerin ihtişamını; Allah'ın yarattığı diğer şeyle

ri ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini düşünmüyorlar 

mı? Bundan sonra hangi söze inanacaklar? 
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1 8 6 Allah'ın saptırdığını kimse doğru yola iletemez. Çünkü Al

lah onlan, azgmlıklan içinde bocalar bir durumda bırakır. 
1 8 7 Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: 

"Onu ancak Rabbim bilir. Vakti geldiğinde onu O gerçek

leştirecektir." Göklere ve yere bütün ağırlığıyla çökecek 

olan o Gün, sizi ansızın yakalayacaktır. Sen onun kopa

cağı zamanı biliyormuşsun gibi sana onun zamanını so

ruyorlar. De ki: "Onu ancak Allah bilir, ama insanlann 

çoğu bunu bilmez." 
1 8 8 De ki: "Allah'ın dilemesi bir yana, kendime bir fayda ver

meye de, bir zaran uzaklaştırmaya da gücüm yetmez. 

Gaybı bilseydim, hep iyi şeyler kazanırdım, bir kötülüğe 

de uğramazdım. Ben ancak, iman eden kimseler için uya

na ve müjdeciyim." 
1 8 9 Sizi bir tek canlıdan yaratan; ondan da, kendilerinde sü

kun bulacaklan eşler vareden O'dur. Kocası eşine yakla

şınca, eşi gebe kalır ve onu bir süre taşır. Doğum yakla

şınca, kan-koca, Rablerine: "Bize kusursuz bir çocuk ve

rirsen, Sana muhakkak şükredeceğiz" diye yalvanrlar. 
1 9 0 Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, onun dünyaya 

gelişinde Allah'a ortaklar koşarlar. Ama Allah, onlann or

tak koştuklarından uzaktır. 
1 9 1 Kendileri yaratıldığı halde, hiçbir şey yaratamayanlan Al

lah'a ortak mı koşuyorlar? 
1 9 2 Oysa ortak koştuklan şeyler ne onlara, ne de kendilerine 

yardım edebilir. 
1 9 3 Onlara yalvarsanız, size doğru yolu gösteremezler. Onlara 

yalvarsanız da, yalvarmasanız da sizin için birdir. 
1 9 4 Allah'ın yanısıra yalvardıklannız da sizin gibi yaratıklar

dır. Eğer doğru söylüyorsanız, yalvann da size yanıt ver

sinler bakalım! 

195. yoksa onlann yürüyebilecek ayaklan, tutabilecek elleri, 

görebilecek gözleri ve duyabilecek kulaklan mı var? De ki: 



8/Enfâl Sûresi 133 

"Allah'a ortak koştuğunuz varlıkları çağırın, sonra bana 

tuzak kurun, göz açtırmayın." 
1 9 6 "Benim koruyucum, Kitab'ı indiren ve salihleri koruyan 

Allah'tır." 
1 9 7 O'nun yanısıra yaşardıklarınızın ne size yardımları doku

nur, ne de kendilerine... 

198. onlara, doğru yolu göstermeleri için yalvarsanız, sizi duy

mazlar. Sana baktıklarını sanırsın, oysa görmezler. 
1 9 9 Bağışlayıcı ol, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. 
2 0 0 Şeytan vesvese verecek olursa Allah'a sığm. Çünkü O, her 

şeyi duyar ve bilir. 
2 0 1 Allah'a karşı gelmekten çekinenler, şeytanın bir vesvesesine 

kapıldıklarında Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. 
2 0 2 İnançsız arkadaşları onlan azgınlığa sürükler ve bundan 

bir an olsun geri durmazlar. 

203. Onlara istedikleri bir âyet getirmediğin zaman: "Kendin 

bir tane uydursaydım ya!" derler. De ki: "Ben ancak, Rab-

bimden bana vahyedilene uymaktayım. Bu Kur'an, iman 

edenler için Rabbinizden gelen basiretlerdir, yol gösterici 

ve rahmettir." 

204. ifoj-'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin ki Allah 

size merhamet etsin. 
2 0 5 Rabbini, sabah akşam, korkarak ve yalvararak hafif bir 

sesle an, gafillerden olma. 
2 0 6 Rabbine yakın olanlar O'na kulluk etmekten kaçınmazlar. 

Her zaman O'nun yüceliğini dile getirir ve O'na boyun eğerler. 

8- ENFÂL SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 75 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Sana ganimetleri soruyorlar. De ki: "Bütün ganimetler Al

lah'ın ve elçisinindir. Gerçekten iman ediyorsanız, Allah'a 

karşı gelmekten çekinin, aranızı düzeltin, Allah'a ve elçi

sine uyun." 
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2 3 İman edenler, Allah anıldığında kalpleri titreyen, kendile

rine O'nun âyetleri okunduğunda imanları artan, Rableri

ne güvenen, namaz kılan ve kendilerine verdiklerimizden 

Allah yolunda harcayan kimselerdir. 
4 İşte gerçekten inananlar onlardır. Bağışlanacak, Rableri-

nin katında yüksek dereceler ve bol rızık kazanacak olan

lar da onlardır. 
5 Bir zamanlar Rabbin seni hak yolunda savaşman için 

evinden çıkarmıştı da, iman edenlerin bir kısmı bundan 

hoşlanmamıştı. 
6 Hakikat iyice ortaya çıktıktan sonra bile, sanki göz göre 

göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi o konuda seninle tar

tışıyorlardı. 
7 8 Allah, o iki topluluktan birinin elinize düşeceğini söyledi

ğinde, siz, zayıf olanın elinize geçmesini istiyordunuz. Al

lah ise, verdiği sözlerle hakkı gerçekleştirmek ve kâfirlerin 

kökünü kesmek; günahkarlar hoşlanmasa bile, bâtılı or

tadan kaldırmak ve hakkı yerleştirmek istiyordu. 
9 Rabbinizden yardım istediğinizde: "Size, peşpeşe inen bin 

melekle yardım edeceğim" diyerek dileğinizi kabul etmişti. 
1 0 Allah bunu ancak, sevinip sıkıntınız geçsin diye yapmıştı. 

Zafer ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. Çünkü Allah, 

kudret ve hikmet sahibidir. 
1 1 Size güven vermek için kalbinizi huzurla doldurmuştu. 

Sizi anndırmak, şeytanın vesveselerinden kurtarmak, 

kalplerinizi pekiştirmek ve cesaret vermek için üzerinize 

yağmur yağdırmıştı. 
1 2 Hani Rabbin meleklere: "Ben sizinle beraberim, iman 

edenleri destekleyin, Kâfirlerin kalbine korku salacağım" 

diye vahyetmişti. Ey iman edenler! Artık onlann boyunla

rını vurun, parmaklannı doğrayın. 
1 3 Bunun nedeni, onlann Allah'a ve elçisine baş kaldırmala-

ndır. Kim Allah'a ve elçisine baş kaldınrsa bilsin ki, Al

lah'ın cezası çok çetintir. 
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14 Ey Allah'ın düşmanları, işte tadacağınız ceza budur. Doğ

rusu kâfirlere ateşle azap edilecektir. 
1 5 Ey iman edenler! Kâfirlerle savaşa tutuştuğunuzda onlar

dan kaçmayın. 
1 6 Tekrar savaşmak veya başka bir birliğe katılmak dışında, 

kim savaştan kaçarsa, Allah'ın hışmına uğrar, yeri de ce

hennemdir. Orası ne kötü bir yerdir! 
1 7 Onlan siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman da 

sen atmadın, Allah attı. Bunun nedeni, iman edenleri 

kendi belirlediği güzel bir sınavla denemekti. Doğrusu Al

lah, her şeyi duyar ve bilir. 
1 8 Bu iş böyledir. Çünkü Allah, kâfirlerin oyununu bozar. 
19 Eğer zafer istiyorsanız, işte zafer. Eğer vazgeçerseniz bu 

sizin iyiliğinize olacaktır. Eğer sözünüzden dönerseniz Biz 

de gereğini yaparız. Çokluğunuz size hiçbir fayda sağla

maz. Çünkü Allah, iman edenlerle beraberdir. 
2 0 Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine uyun. O'nun ayetleri

ni duyduğunuz halde onlardan yüz çevirmeyin. 
2 1 Duyup kulak asmadıklan halde, "Duyduk" diyenler gibi 

olmayın. 
22 Allah katında en kötü yaratıklar, hakikate kulak vermeyen, 

hakikati konuşmayan ve akimi kullanmayan kimselerdir. 
2 3 Allah onlann iyi niyetli olduğunu görseydi, hakikati duy-

malannı sağlardı. Gerçi duymalannı sağlasaydı bile, yine 

de yüz çevirirlerdi. 
2 4 Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdığında 

Allah'ın ve elçisinin çağnsına uyun. Allah'ın kişiyle kalbi 

arasına girdiğini ve sonunda O'nun huzuruna toplanaca

ğınızı unutmayın. 
2 5 Aranızdan sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaya

cak olan fitneden çekinin. Allah'ın cezasının çok çetin ol

duğunu bilin. 
2 6 Yaşadığınız yerde azınlık ve çaresiz olduğunuz, düşman-

lannızın sizi yakalayıp götürmesinden korktuğunuz gün-
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leri hatırlayın. Durum böyleyken Allah sizi korudu, des
tekledi ve temiz rızıklar bağışladı ki O'na şükredesiniz. 

27 Ey iman edenler! Sorumluluklannızı bile bile ihmal ede
rek Allah'a ve elçisine ihanet etmeyin. 

28 Mallarınızın ve çocuklarınızın sizin için bir imtihan olduğu
nu ve en büyük ödülün Allah katında bulunduğunu bilin. 

29 Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten çekinirse-
niz, O size, hakkı bâtıldan ayıracak bir kavrayış verir; kö
tülüklerinizi örter ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah, 
büyük lütuf sahibidir. 

30 Kafirler seni engellemek, öldürmek veya sürgün etmek 
için planlar kuruyor, Allah da planlarını boşa çıkarıyordu. 
Çünkü Allah, herkesten iyi plan yapar. 

31 Ayetlerimiz onlara iletildiği zaman dediler ki: "Bunları daha 
önce de duyduk. Dilesek bunun benzerini biz de söyleriz. 
Bunlar, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir." 

32 "Allah'ımız! Eğer bu gerçekten Sen'in katından indirilen 
hakikatse üzerimize taş yağdır veya acı bir azap gönder." 

33 Allah onlara, sen aralanndayken de, bağışlanma dileme 
fırsatları varken de azap etmez. 

34 Allah'ın yakınları olmadıkları ve iman edenleri Mescid-i 
Haram'ı ziyaret etmekten alıkoydukları halde Allah onla-

\ra niye azap etmesin? O'nun yakınları ancak, Allah'a kar
şı gelmekten çekinenlerdir, ama çoğu bunu bilmez. 

35 Onların Kabe'deki ibadetleri, ıslık çalmak ve el çırpmaktan 
ibarettir. Öyleyse, hakikati inkar ettiğiniz için azabı tadın. 

36 Kafirler, Allah yolundan alıkoymak için servetlerini harcı
yorlar, bundan sonra da harcayacaklar. Ama sonunda 
pişman olacaklar, yenilecekler ve cehenneme atılacaklar. 

37. Böylece Allah, temizi pisten ayıracak ve pisleri üstüste yığa
rak cehenneme atacaktır. İşte onlar hüsrana uğramışlardır. 

38 Kâfirlere de ki: "Eğer yaptıklarınızdan vazgeçerseniz, gü-
nahlannız bağışlanacak; eski durumunuza dönerseniz, 
öncekilere uygulanan yasa size de uygulanacak." 
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3 9 Fitne kalmayıncaya ve Allah'ın egemenliğini tamamen ka

bul edinceye kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, 

Allah'ın, bütün yaptıklarını gördüğünü bilsinler. 
4 0 Eğer eski durumlarına geri dönerlerse, mevlânızın Allah 

olduğunu bilin. O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır! 
41 Eğer Allah'a ve haklan bâtıldan ayrıldığı, iki ordunun sa

vaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız, aldı

ğınız ganimetin beşte birinin, yakınlar, yetimler, düşkünler 

ve yolda kalanlar arasında paylaştırılmak üzere Allah'a ve 

elçisine ait olduğunu bilin. Allah'ın her şeye gücü yeter. 
42 O gün siz vadinin bu yamacmda idiniz, onlar ise diğer ya

macında... Kervan ise sizden daha aşağıda idi. Eğer söz-

leşecek olsaydınız, vaktin belirlenmesinde anlaşmazlığa 

düşerdiniz. Ama Allah, yok olan, hakikatin açıkça ortaya 

çıkmasıyla yok olsun; yaşayan da, hakikatin açıkça orta

ya çıkmasıyla yaşasın diye işin böyle olmasını dilemiştir. 

Çünkü Allah, her şeyi duyar ve bilir. 
4 3 Allah, düşünde onların sayısını az göstermişti. Eğer çok 

gösterseydi, gözünüz korkacak ve yapılacak iş hakkında 

çekişecektiniz. Allah sizi bu durumdan kurtardı. Çünkü 

O, içinizden geçeni çok iyi bilir. 
44 Karşılaştığınızda onları size, sizi de onlara az gösterdi ki, 

sonuç, Allah'ın dilediği şekilde olsun. Çünkü bütün olay

ların gidişi, varıp Allah'a dayanır. 
4 5 Ey iman edenler! Bir toplulukla savaştığınız zaman dire

nin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa erebilesiniz. 
4 6 Allah'a ve elçisine uyun, birbirinizle çekişmeyin. Yoksa 

gevşersiniz ve gücünüz azalır. Sabredin, çünkü Allah sab

redenleri sever. 
4 7 Yurtlarından böbürlenerek ve gösteriş yaparak çıkıp gelen 

kâfirler gibi olmayın. Çünkü onlar, diğer insanları Allah 

yolundan çevirmeye çalışırlar. Oysa Allah, onların bütün 

yaptıklarını bilmektedir. 
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4 8 Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstererek: "Sizi bugün 

kimse yenemez. Çünkü ben de arkanızdayım" dedi. İki or

du karşılaştığında ise geri dönerek: "Ben sizin yaptıkları

nızdan sorumlu değilim. Çünkü ben, sizin görmediğiniz 

şeyi görüyorum ve Allah'tan korkuyorum. Doğrusu Al

lah'ın cezası çok çetindir" dedi. 
4 9 Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: "İnançları, bu 

adamlan yanlış yola sürüklüyor" diyorlardı. Kim Allah'a 

güvenirse, O'nun çok güçlü ve hikmet sahibi olduğunu 

unutmasın. 
5 0 Ölecekleri zaman kâfirlerin durumunu bir görseydin... 

Melekler onların sırtlarına ve yüzlerine vurarak: "Yakıcı 

azabı tadın bakalım!" diyecek. 
5 1 "İşte bu, yaptıklarınızdan dolayıdır. Yoksa Allah, kulları

na asla zulmetmez." 
5 2 Firavun'un adamlarının ve onlardan öncekilerin başına 

gelenler bunların da başına gelecek. Çünkü onlar, Al

lah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da, onları günahların

dan dolayı cezalandırdı. Doğrusu Allah, çok güçlüdür; 

hak edeni şiddetli bir şekilde cezalandırır. 
5 3 Bir toplum değişmedikçe, Allah ona bağışladığı nimeti ge

ri almaz. Doğrusu Allah, her şeyi duyar ve bilir. 
5 4 Firavun'un adamlarının ve onlardan öncekilerin başına 

gelenler bunların da başına gelecek. Çünkü onlar, Rable-

rinin ayetlerini yalanladılar. Biz de onları günahlarından 

dolayı yok ettik. Firavun'un adamlarını da suda boğduk. 

Çünkü hepsi zalim kimselerdi. 
5 5 Allah'a göre en kötü yaratıklar kâfirlerdir. Çünkü onlar 

iman etmezler. 
57 Antlaşma yaptığın halde çekinmeden sözlerinden cayardan 

yakalarsan, diğerlerine ibret olacak şekilde darmadağın et. 
5 8 Antlaşma yaptığın bir topluluğun ihanet etmesinden kay

gı duyarsan, aranızdaki antlaşmanın geçersiz olduğunu 

bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez. 
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5 9 Kafirler, Allah'ın elinden kurtulabileceklerini sanmasın

lar. O'nun elinden kesinlikle kurtulamazlar. 
6 0 Hem Allah'ın düşmanlarını, hem de sizin düşmanınızı; bir 

de, sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği diğer düşmanla

rı caydırmak için ordu ve silah hazırlayın. Allah yolunda 

ne sarfederseniz, karşılığını tam olarak alırsınız, size asla 

haksızlık edilmez. 
6 1 Eğer seninle barış yapmak isterlerse, onlarla barış yap ve 

Allah'a güven. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
6 2 Eğer seni kandırmaya çalışırlarsa, Allah sana yeter. Çün

kü O, seni ve sana inananları desteklemektedir. 
6 3 İman edenleri birbirine O kaynaştırdı. Yoksa, yeryüzün

deki her şeyi harcasan bile onları kaynaştıramazdın. Ama 

Allah onları uzlaştırdı. Çünkü O, kudret ve hikmet sahi

bidir. 
64 Ey peygamber! Allah sana da, sana uyan müminlere de yeter. 
6 5 Ey peygamber! İman edenleri savaşmaya teşvik et. Sizden 

sabırlı yirmi kişi, onlardan iki yüz kişiyi; yüz kişi, bin kâ

firi yenebilmelidir. Çünkü onlar bunu kavrayamayan 

kimselerdir. 
6 6 Ama Allah, zayıf olduğunuzu bildiği için yükünüzü hafif

letti. Sizden sabırlı yüz kişi, onlardan iki yüz kişiyi; bin ki

şi de, Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiyi yenebilmeli

dir. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. 
6 7 Düşmam bozguna uğratmadıkça, esir almak hiçbir pey

gambere yakışmaz. Siz, fani dünya malmı istiyorsunuz. 

Allah ise, ahiretin nimetlerini kazanmanızı istiyor. Doğru

su O, kudret ve hikmet sahibidir. 
68 Allah'ın daha önce verdiği bir karar olmasaydı, aldığınız e¬ 

sirlerden dolayı büyük bir azaba uğrardınız. 
6 9 Aldığınız ganimetlerin helal olanlarından istifade edin ve 

Allah'a karşı gelmekten çekinin. Doğrusu Allah, çok ba

ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
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7 0 Ey peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki: "Allah içi

nizde bir hayır olduğunu görürse, size, sizden almandan 

daha iyi bir karşılık verir ve günahlarınızı bağışlar. Çün

kü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." 
7 1 Sana ihanet etmeye yeltenebilirler. Çünkü daha önce Al

lah'a da ihanet etmişlerdi de, Allah seni onlara üstün ge

tirmişti. Doğrusu Allah, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
7 2 İnanan, Allah yolunda göç edip, mallarıyla ve canlarıyla 

cihat edenlerle, onları barındırıp yardım edenler birbirle

rinin koruyucusudurlar. İman ettikleri halde göç etme

yenleri, sizin beldenize göçünceye kadar korumak zorun

da değilsiniz. Ancak dînî baskılardan dolayı sizden yar

dım isterlerse, onun yaşadığı toplumla antlaşmanız yok

sa, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıkla

rınızı görmektedir. 
73 Kafirler birbirlerini korurlar. Siz de birbirinizi destekle

mezseniz, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar. 
7 4 İnanan, Allah yolunda göç ve cihat edenlerle, onları barın

dırıp yardım edenler var ya, işte gerçekten inananlar on

lardır. Onlar bağışlanacak ve bol rızık kazanacaklardır. 
7 5 Daha sonra inanıp Allah yolunda göç edenler ve sizinle 

beraber cihat edenler de sizdendir. Böyle kenetlenenler, 

Allah'ın koyduğu ilkelere göre birbirleri üzerinde hak sa

hibidirler. Doğrusu Allah, her şeyi bilir. 

9- TÖVBE SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 129 âyettir.) 

1 Allah ve elçisinden, antlaşma yaptığınız müşriklere ihtar: 
2 "Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Ama Allah'ın elinden 

asla kurtulamayacağınızı, O'nun kâfirleri en geç rezil ede

ceğini bilin." 
3 "Büyük Hac günü, Allah ve elçisinden bütün insanlara 

duyurudur: Allah ve elçisinin, O'na ortak koşanlarla bir 

ilişkisi yoktur. Eğer tövbe ederseniz, iyiliğinize olacaktır. 
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Ama yüz çevirirseniz, Allah'ın elinden asla kurtulamayca-

ğınızı bilin." Kâfirleri can yakıcı bir azapla korkut. 

Ancak, antlaşma hükümlerini tam olarak yerine getiren 

ve size karşı kimseyi desteklemeyen müşriklerle yaptığı

nız antlaşmalara süreleri doluncaya kadar uyun. Doğru

su Allah, Kendisine karşı gelmekten çekinenleri sever. 

Haram aylar çıkınca, Allah'a ortak koşanları bulduğunuz 

yerde öldürün, yakalayıp hapsedin ve her yerde izleyin. 

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse onları 

rahat bırakın. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok mer

hametlidir. 

Allah'a ortak koşan biri sana sığınmak isterse, isteğini 

kabul et ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu, güven 

için olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar, hakikati bilmeyen 

kimselerdir. 

Allah ve elçisinin yanında, O'na ortak koşanların nasıl do

kunulmazlıkları olabilir? Mescid-i Haram'm yanında ant

laşma yaptıklarınız hariç, onlar size dürüst davrandıkları 

sürece, siz de onlara dürüst davranın. Doğrusu Allah, 

Kendisine karşı gelmekten çekinenleri sever. 

Sizi yendikleri zaman, verdikleri sözlere de, yaptıkları ant

laşmalara da uymayacak olanlara nasıl öyle davranabilir

siniz? İçlerinden istemedikleri halde, sözleriyle sizi hoşnut 

etmeye çalışıyorlar. Hayır, onların çoğu yoldan çıkmıştır. 

Çünkü Allah'ın ayetlerini küçük bir çıkara değişiyor ve in

sanları O'nun yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Yaptıkla

rı iş ne kötüdür! 

Onlar, iman eden bir kimseye karşı ne verdikleri söze, ne 

de yaptıkları antlaşmalara bağlı kalırlar. Çünkü onlar sal

dırgan kimselerdir. 

Ama eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse din 

kardeşleriniz olurlar. Anlayabilen kimseler için ayetleri 

iyice açıklıyoruz. 
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12 Eğer sizinle antlaştıktan sonra antiaşmalarını bozar ve dini

nize dil uzatırlarsa, ileri gelen kafirlere karşı savaşın ki yap

tıklarından vazgeçsinler. Çünkü onların antlan geçersizdir. 
1 3 Antlaşmalarını bozan ve Allah'ın elçisini yurdundan çıka

ranlarla savaşmayacak mısınız? Üstelik savaşı da onlar 

başlattıkları halde... Yoksa onlardan korkuyor musunuz? 

Eğer gerçekten iman ediyorsanız, en çok korkulması gere

kenin Allah olduğunu unutmayın. 

1415. onlarla savaşın ki, Allah sizin elinizle onları cezalandırıp 

rezil etsin, sizi onlara üstün getirip sevindirsin ve öfkeni

zi dindirsin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Çün

kü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
1 6 Yoksa Allah aranızdan, Allah'tan, elçisinden ve iman 

edenlerden başka kimseden yardım beklemeden O'nun 

yolunda cihat edenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize 

bırakılıvereceğinizi mi sanıyorsunuz? Doğrusu Allah, bü

tün yaptıklarınızdan haberdardır. 
17 Allah'a ortak koşanlar, göz göre göre hakikati inkar ettik

leri halde Allah'ın mescitlerini ziyaret edemez ve onara-

mazlar. Onların bütün yaptıklan boşa gitmiştir ve temelli 

ateşte kalacaklardır. 
18 Allah'ın mescitlerini ancak, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman 

eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başka kimse

den korkmayanlar ziyaret edip onarabilir. İşte ancak onlar 

doğru yolda yürüyenlerden biri olmayı umabilirler. 
1 9 Hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı ziyaret edip 

onarmayı, Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edip Allah yo

lunda cihat ile bir mi tutuyorsunuz? Allah'a göre bunlar 

aynı değildir. Allah, zalimleri doğru yola iletmez. 
2 0 İnanan, Allah yolunda göç edip mallanyla ve canlarıyla ci

hat edenler, Allah katında en yüksek dereceleri elde ede

ceklerdir. İşte kârlı çıkacak olanlar onlardır. 
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2 1 2 2 Rableri onlara, katından bir rahmet, hoşnutluk ve temel

li kalacakları, bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetle

ri müjdeliyor. Çünkü en büyük ödülü Allah verir. 
2 3 Ey iman edenler! Küfrü imana tercih ediyorlarsa, ana-ba-

banızı ve kardeşlerinizi bile velî edinmeyin. Kim onlan ve

lî edinirse, işte onlar zalimdirler. 
2 4 De ki: "Eğer ana-babanız, çocuklannız, kardeşleriniz, eş

leriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kötüye git

mesinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, size 

göre Allah'tan, elçisinden ve O'nun yolunda cihattan da

ha değerli ise, Allah hakkınızda karar verinceye kadar 

bekleyin. Çünkü Allah, fâsıklan doğru yola iletmez." 
2 5 Allah size, bir çok yerde olduğu gibi, Huneyn'de de yardım 

etmişti. Gerçi o gün çokluğunuzla şımarmıştınız, ama o 

bir işe yaramamıştı. Çok geniş olmasına rağmen dünya 

başınıza dar gelmişti de arkanıza bakmadan kaçmıştınız. 
2 6 Sonra Allah, elçisinin ve iman edenlerin üzerine sükûnet 

indirip görmediğiniz güçlerle donatmış ve kafirleri ceza

landırmıştı. İşte kafirlerin cezası budur. 
2 7 Ama Allah, bundan sonra da dilediğinin tövbesini kabul 

eder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
2 8 Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar pisliktir. Bu ne

denle, bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. 

Yoksul düşmekten korkmayın. Allah dilerse sizi lütfuyla 

zengin eder. Çünkü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
2 9 Kitap verilenlerden Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanmayan, 

Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan ve 

gerçek dini benimsemeyenlere karşı boyun eğerek cizye 

vermeyi kabul edinceye kadar savaşın. 
3 0 Yahudiler: "Üzeyir, Allah'ın oğludur"; "Hıristiyanlar da: 

"Mesih, Allah'ın oğludur" diyorlar. Bunlar, kendilerinden 

önceki kafirleri taklit ederek ağızlannda geveleyip dur-

duklan sözlerdir. Allah onlan kahretsin! Hakikatten nasıl 

yüz çeviriyorlar? 
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31 Onlara, ancak tek ilaha kulluk etmeleri emredildiği halde, 

hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, Allah'ın 

yanısıra rab edindiler. Oysa O'ndan başka ilah yoktur. Al

lah onların ortak koştuklanndan uzaktır. 
3 2 Allah'ın ışığını bâtıl inançlarla söndürmek istiyorlar. Ama 

Allah buna izin vermeyecek, kâfirler nefret etse de ışığını 

yayacaktır. 
33 Allah'a ortak koşanlar nefret etse de, onu bütün bâtıl din

lere üstün kılmak için elçisini yol gösterici olarak hak din 

ile gönderen O'dur. 
34 Ey iman edenler! Haham ve rahiplerin çoğu, insanların mal

larım haksız yollarla yerler ve Allah yolundan alıkoymaya 

çalışırlar. Altını ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcaya

mayanlar var ya, işte onları can yakıcı bir azapla korkut. 
35 Biriktirdikleri o Gün cehennem ateşinde kızdırılarak yüz

leri, yanlan ve sırtlan onlarla dağlanacak. "İşte kendiniz 

için biriktirdikleriniz... Öyleyse biriktirdiklerinizin acısını 

tadın" denilecek. 
3 6 Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu ölçü uyarınca, 

Allah'a göre aylann sayısı on ikidir. Bunlann dördü ha

ram aydır. İşte doğru nizam budur. Öyleyse bu aylar ko

nusunda kendinize haksızlık etmeyin. Onlar size karşı 

nasıl hep beraber savaşıyorlarsa, siz de Allah'a ortak ko

şanlara karşı öyle savaşın. Allah'ın, Kendisine karşı gel

mekten çekinenlerle beraber olduğunu unutmayın. 
37 Haram aylann yerini değiştirmek, hakikati inkar etmenin 

bir tezahürü ve kâfirleri daha da saptıran bir olaydır. Çün

kü onlar, Allah'ın haram kıldığı aylann sayışma denk getir

mek ve Allah'ın yasakladığım helal kılmak için onu bir yıl 

helal, bir yıl haram sayarlar. Yaptıklan kötü işler, kendileri

ne güzel görünür. Ama Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. 
3 8 Ey iman edenler! "Allah yolunda savaşın" denildiğinde ne

den yerinizden kımıldamıyorsunuz? Ahiretin nimetleri ye-
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rine dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünyadaki ni

metler ahirettekilerin yanında çok azdır. 
3 9 Eğer Allah yolunda savaşmazsanız, Allah sizi can yakıcı 

bir azapla cezalandırır ve yerinize başka bir nesil getirir. 

O'na engel olamazsınız, çünkü O'nun gücü her şeye yeter. 
4 0 Siz Allah'ın elçisine yardım etmeseniz de, Allah ona yine 

yardım edecektir. Tıpkı kafirler onu yurdundan çıkardı

ğında yardım ettiği gibi... O gün o, iki kişiden biriydi. Sak

landıkları mağarada arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle 

beraberdir" diyordu. Derken Allah ona bir güven duygusu 

verdi, onu sizin göremeyeceğiniz güçlerle destekledi ve kâ

firlerin dâvasını alçalttı. Her zaman yüce olan Allah'ın da

vasıdır. Çünkü en üstün kudret ve hikmet sahibi O'dur. 
4 1 Gerek gönüllü, gerek gönülsüz, savaşa çıkın. Allah yolun

da mallarınızla ve canlarınızla cihat edin. Sizin için en iyi

sinin bu olduğunu unutmayın. 
4 2 Eğer onları kolay elde edilecek bir kazanca ve zahmetsiz 

bir yolculuğa çağırsaydm hemen ardından gelirlerdi. Ama 

uzun yolculuğun zahmeti onlara çok ağır geldi. Allah adı

na yemin edip, kendilerini tehlikeye sokarak: "İmkanımız 

olsaydı sizinle sefere çıkardık" diyecekler. Allah onların 

yalan söylediğini biliyor. 
4 3 Allah seni affetsin. Doğru ve yalan söyleyenler iyice belli 

olmadan onlara niçin izin verdin? 
4 4 Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenler, mallarıyla ve 

canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden izin is

temezler. Çünkü Allah, Kendisine karşı gelmekten çeki

nenleri çok iyi bilir; 
4 5 Senden ancak. Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman etmeyip, 

kuşku ve tereddüt içinde bocalayanlar izin ister. 
4 6 Eğer seninle savaşa çıkmak isteselerdi, bunun için bir ha

zırlık yaparlardı. Ama Allah onların durumunu beğenme

di ve onların savaşa gitmesine engel oldu. Onlara: "Diğer 

oturanlarla beraber siz de evinizde oturun" denildi. 
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4 7 Eğer sizinle savaşa gitselerdi, içinizde onlara kulak veren

ler olduğunu görüp fitne çıkarmaktan ve aranıza ikilik 

sokmaktan başka bir şey yapmazlardı. Doğrusu Allah, za

limleri çok iyi bilir. 
4 8 Çünkü onlar daha önce de fitne çıkarmak istemiş ve sana 

karşı entrikalar çevirmişlerdi. Ama sonunda hakikat orta

ya çıktı, onlar hoşlanmasa da Allah'ın isteği yerine geldi. 
4 9 İçlerinde: "Bana izin ver, beni bu çetin sınava sokma" di

yenler var. Onlar bu sınavı baştan kaybetmişlerdir. Ce

hennem, kafirleri kuşatacaktır. 
5 0 Bir nimete eriştiğinde, buna üzülürler. Bir musibete uğ

radığında ise: "Biz baştan tedbirimizi almıştık" diyerek se

vinç içinde uzaklaşırlar. 
5 1 De ki: "Başımıza Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey 

gelmez. Bizim koruyucumuz O'dur. İman edenler ancak 

Allah'a güvensin." 
5 2 De ki: "Bizim için iki güzellikten başkasını mı bekliyorsu

nuz? Biz de sizin, ya Allah katından ya da bizim elimizden 

bir cezaya uğramanızı bekliyoruz. Öyleyse bekleyin, biz de 

sizinle beraber beklemekteyiz." 
5 3 De ki: "Servetlerinizi ister gönüllü harcayın, ister gönül

süz, asla kabul edilmeyecek. Çünkü siz, kötülüğe batmış 

kimselersiniz." 
5 4 Onların harcamalarının kabul edilmemesinin nedeni, Al

lah'ı ve elçilerini inkar etmeleri, namazı üşenerek kılmaları 

ve servetlerini Allah yolunda istemiyerek harcamalarıdır. 
5 5 Onların mallarının ve çocuklarının çokluğuna imrenme. 

Allah bunlardan dolayı onları dünyada cezalandırmak ve 

canlarını kâfir olarak almak istiyor. 
5 6 Sizden olmadıkları halde, Allah'a yemin ederek sizden ol

duklarını söylüyorlar. Hayır, onlar korkak kimselerdir. 
5 7 Bir sığınak, mağara veya kovuk görseler, hızla oraya ko

şarlardı. 
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5 8 Bir kısmı, mâlî yardımların dağıtımı konusunda seni eleş

tiriyor. Eğer onlardan kendilerine de verilirse seviniyor, 

verilmezse kızıyorlar. 
5 9 Allah ve elçisinin kendilerine verdiklerine razı olup: "Allah 

bize yeter. Yakında Allah bize lütfundan verecek, elçisi de 

verilmesini sağlayacak. Biz ancak Allah'a bağlanmışız" 

deselerdi ya! 
6 0 Mâlî yardımlar, Allah katından bir yükümlülük olarak 

yoksullara, düşkünlere, onu toplayan görevlilere, gönülle

ri İslam'a ısındırılacak olanlara, sözleşme yapmış kölele

re, borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve yolda kalan

lara yapılır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
6 1 İçlerinde: "O her söze kulak veriyor" diyerek peygamberi 

üzenler var. De ki: "O, Allah'a iman eden, inananlara gü

venen, aranızdan iman edenlere Allah'ın rahmetinin tecel

lisi olan ve hakkında hayırlı olanlara kulak veren bir kim

sedir." Allahjn elçisini üzenler, can yakıcı bir azaba uğra

yacaklardır. 
6 2 Sizi memnun etmek için yüzünüze karşı Allah'a yemin 

ederler. Eğer gerçekten inanmış olsalardı, öncelikle Al

lah'ın ve elçisinin memnun edilmesi gerektiğini bilirlerdi. 
6 3 Allah'a ve elçisine baş kaldıranın, temelli kalmak üzere 

cehenneme atılacağını bilmiyorlar mı? İşte en büyük rezil

lik budur. 
6 4 Münafıklar, içlerinden geçeni ortaya koyacak bir sûre in

dirilmesinden korkuyorlar. De ki: "Alay edin bakalım! 

Korktuğunuz er geç başınıza gelecektir." 
6 5 Onlara ne yaptıklarını sorsan: "Biz ancak şakalaşıp eğle

niyorduk" derler. De ki: "Allah'la, âyetleriyle ve elçisiyle mi 

eğleniyordunuz?" 
6 6 Boşa mazeret uydurmayın, inandığınızı söyledikten sonra 

inkar ettiniz. Bir kısmınızı affetsek bile, günahkar olduk

ları için diğerlerini cezalandıracağız. 
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6 7 Münafık erkek ve kadınlar aynı karakterdedirler. Kötülü

ğü yayar, iyiliğe engel olur ve cimrilik ederler. Bu yüzden 

onlar Allah'ı unutmuşlardır, Allah da onlan... Doğrusu 

münafıklar günaha gömülüp gitmişlerdir. 
6 8 Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere, 

içinde temelli kalacaklan cehennem ateşi vadetmiştir. Bu 

ceza onlara yeter. Allah onlan rahmetinden uzaklaştır-

mıştır. Onlar, sürekli azaba uğrayacaklardır. 
6 9 Siz de, sizden önceki münafık kimseler gibisiniz. Onlar 

sizden daha güçlü, daha zengin ve daha kalabalıktı. On

lar dünyadaki paylannı aldılar. Sizden öncekiler kendi 

paylanna düşenle sefa sürdükleri gibi, siz de kendi payı

nıza düşenle sefa sürdünüz. Siz de onlar gibi bâtıla daldı

nız. İşte böyle kimselerin yaptığı dünyada da, ahirette de 

boşa gitmiştir; kaybedenler de onlardır. 
7 0 Onlar, kendilerinden öncekilerin; Nuh kavminin, Âd kav

minin, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen hal

kının ve altı üstüne gelmiş şehirlerin basma gelenleri 

duymadılar mı? Elçileri onlara apaçık deliller getirmişler

di. Allah onlara zulmetmedi, ama onlar kendilerine zul

mediyorlardı. 
7 1 İman eden erkek ve kadınlar birbirlerinin koruyucusu-

durlar. İyiliği yayar, kötülüğe engel olur, namazı kılar ve 

zekatı verirler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Çünkü 

O, kudret ve hikmet sahibidir. 
7 2 Allah, iman eden erkek ve kadmlan temelli kalacaklan, 

içlerinden sular akan cennetlerdeki güzel konaklara yer

leştirecektir. En üstün ödül ise, Allah'ın nzasıdır. İşte en 

büyük kazanç budur. 
7 3 Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, on

lara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ora

sı ne kötü bir yerdir! 
74 Münafıklar hakikati inkar anlamına gelen bir söz söyledik

leri halde, söylemediklerine yemin ediyorlar. Oysa Allah'a 
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teslim olduklarını söyledikleri halde, hakikati inkar ederek 

başaramıyacaklan bir işe yeltendiler. Kötü davranmaları

nın nedeni, Allah'ın ve elçisinin kendilerini O'nun lütfuyla 

zengin etmesinden başka bir şey değildir. Eğer tövbe eder

lerse kendi iyiliklerine olur. Eğer yüz çevirirlerse, Allah on

lan dünya da, ahirette de can yakıcı bir azaba uğratır. Ne 

bir korucuyu, ne de yardımcı bulabilirler. 
7 5 Onlann içinde, "Eğer Allah bize lütfundan bir şeyler verir

se, onu hayırlı işlerde harcar ve iyi kimseler oluruz" diye 

Allah'a söz verenler var. 
7 6 Allah onlara lütfundan bir şeyler verdiğinde, cimrilik eder 

ve sözlerinden cayarlar. 
7 7 Allah'a verdikleri sözden caydıklan ve yalan söyledikleri 

için O'na kavuşacaklan Gün'e kadar Allah onlann kalbi

ne nifak sokmuştur. 
7 8 Allah'ın, sırlannı, gizli görüşmelerini ve bütün gaybı bildi

ğini bilmiyorlar mı? 
7 9 Onlar, Allah yolunda hem cömertçe harcayan müminleri 

kınar, hem de güçlerinin yettiği kadar verenleri alaya alır

lar. Allah da onlarla alay edecek ve onlan can yakıcı bir 

azaba uğratacaktır. 
8 0 Onların bağışlanmasını dilesen de, dilemesen de birdir. 

Onlann bağışlanmasını ne kadar çok dilesen de Allah on

lan bağışlamayacaktır. Bunun nedeni, Allah'ı ve elçisini in

kar etmeleridir. Çünkü Allah, fâsıklan doğru yola iletmez. 
8 1 Savaşa katılmayanlar, Allah'ın elçisinin aynlmasıyla geri 

kalmalarına sevindiler; Allah yolunda mallanyla ve canla

nyla cihat etmekten hoşlanmadılar. Hattâ: "Bu sıcakta 

savaşa gitmeyin" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sı

caktır." Keşke bunu kavrayabilseler! 
8 2 . Yaptıklarından dolayı bundan böyle az gülsün, çok ağla

sınlar. 
8 3 Eğer Allah seni onlann yanma tekrar dönderir de onlar 

senden savaşa gitmek için izin isterlerse: "Benimle bun-
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dan sonra savaşa gitmeyecek ve düşmana karşı savaşma

yacaksınız. Çünkü ilk önce geride kalmaya razı oldunuz. 

Şimdi de geride kalanlarla birlikte oturun" de. 
8 4 Onlardan hiçbirinin cenaze namazını kılma, mezarı ba

şında da durma. Çünkü onlar, Allah'ı ve elçisini inkar 

edip fâsık olarak öldüler. 
8 5 Onlann mallanna ve çocuklarına da imrenme. Allah bun

larla dünyada onlan cezalandırmak ve canlannı kâfir ola

rak almak istiyor. 
86 Allah'a inanmaya ve elçisiyle birlikte cihada çağıran bir sû

re indirildiğinde, savaşa katılabilecek olanlar senden izin 

isteyerek: "Bizi bırak da yaşlılarla beraber oturalım" derler. 
8 7 Geride kalanlarla beraber kalmaya razı oldular. Bu yüz

den kalpleri mühürlendi, artık hakikati kavrayamazlar. 
8 8 Ama Allah'ın elçisi ve yanındaki müminler, Allah yolunda 

mallanyla ve canlanyla cihat ederler. İşte onlar en büyük 

ödülü kazanacak ve kurtuluşa ereceklerdir. 
8 9 Allah onlara, temelli kalacaklan, içlerinden sular akan 

cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kazanç budur. 
9 0 İzin almak için mazeret beyan etmek isteyen göçebeler ya

nına geldiler. Allah'a ve elçisine yalan söyleyenler de yer

lerinde oturdular. Hakikati inkar edenler can yakıcı bir 

azaba uğrayacaklardır. 
9 1 Allah'a ve elçisine bağlı kaldıklan sürece, zayıflar, hastalar 

ve savaş için harcayacak bir şey bulamayanlar sorumlu 

tutulmayacaktır. İyi davrananlar sorumlu tutulmayacak

tır. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
9 2 Savaşa göndermen için yanına geldiklerinde: "Sizi gönde

recek bir vasıta bulamıyorum" dediğin zaman, harcaya

cak bir şey bulamadıklarından dolayı gözlerinden yaşlar 

boşanarak geri dönenler de sorumlu tutulmayacaklardır. 
9 3 Sorumlu tutulacak olanlar, imkanlan olduğu halde sen

den izin isteyerek geride kalanlarla beraber oturmaya râ-
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zı olanlardır. İşte Allah onlann kalbini mühürlemiştir, ar

tık onlar ne yaptıklannı bilmezler. 
9 4 Yanlanna döndüğünüzde çeşitli mazeretler gösterecekler

dir. De ki: "Boşuna mazeret göstermeyin, söylediklerinize 

inanmıyoruz. Çünkü Allah durumunuzu bize bildirmiştir. 

Allah ve elçisi, bundan sonra ne yapacağınızı görecektir. 

Sonunda gaybı ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O 

da size bütün yaptıklannızı bildirecektir." 
9 5 Yanlanna döndüğünüzde kendilerini rahat bırakasmız di

ye sizi kandırmak için Allah'a yemin edecekler. Onlardan 

yüz çevirin, çünkü onlar pisliktirler. Yaptıklanndan dola

yı varacaklan yer ise cehennemdir. 
9 6 Kendilerinden memnun olmanız için size yemin ederler. 

Siz onlardan memnun olsanız bile, Allah fâsıklardan asla 

memnun olmaz. 
9 7 Göçebeler arasındaki münafıklar, hakikati inkar etmede 

ve ikiyüzlü davranışlarda yerleşik insanlardan daha aşın

dırlar. Allah'ın, elçisine indirdiği vahyin içeriğini anlama

ya da pek yatkın değildirler. Allah her şeyi bilir, hikmet 

sahibidir. 
9 8 Allah yolunda harcadıklan her şeyi kayıp sayan ve başı

nıza çeşitli belalar gelmesini bekleyen göçebeler var. O be

lalar kendi başlarına gelsin. Allah herşeyi duyar ve bilir. 
9 9 Buna karşılık, Allah'a ve ahirete iman eden; Allah yolun

da harcadıklannı, Allah'ın yakınlığını kazanma ve elçisi

nin duasını alma vesilesi sayan göçebeler de var. İşte bu, 

Allah'ın yakınlığını kazanmalarına vesile olacak ve Allah 

onlan rahmetiyle kuşatacaktır. Çünkü O, çok bağışlayıcı

dır, çok merhametlidir. 
1 0 0 Allah, zulüm ve kötülüğün egemen olduğu yöreden göç 

edenler ile onlara yardım edenlerin önde gelenlerinden ve 

doğru yolda onlan izleyenlerden razı olmuş, onlar da Al

lah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, temelli kalacaklan, 
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içlerinden sular akan cennetler hazırlamıştır. İşte en bü

yük kazanç budur. 
1 0 1 Çevrenizdeki göçebelerden münafıklık eden, şehir halkından 

da nifaklarım sürdürenler var. Sen onlan her zaman tanıya

mazsın, ama Biz tanırız. Onlara dünyada iki kat azap edece

ğiz. Ahirette ise daha büyük bir azaba uğrayacaklardır. 
1 0 2 İyi ameli kötü amelle kanştırdıktan sonra günahlannı 

fark eden başkalan da var. Belki Allah, tövbelerini kabul 

eder. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 0 3 Servetlerinden Allah için verdiklerini kabul et ki annma-

lannı sağlayasın. Ve onlar için Allah'a yalvar. Çünkü se

nin yakansın onlara huzur verir. Doğrusu Allah, her şeyi 

duyar ve bilir. 
1 0 4 Allah'ın, kullannın tövbesini ve O'nun için verilen şeyleri 

kabul ettiğini bilmiyorlar mı? Doğrusu Allah, tövbeleri sü

rekli kabul eder, çok merhametlidir. 
1 0 5 De iri: "Yapmak istediğinizi yapm. Allah, elçisi ve iman 

edenler nasıl olsa yaptıklannızı görecektir. Sonunda gay-

bı ve görüneni bilene döndürüleceksiniz, O da size bütün 

yaptıklarınızı haber verecektir." 
1 0 6 Diğerlerinin işi de Allah'a kalmıştır; dilerse onlara azap 

eder, dilerse tövbelerini kabul eder. Çünkü O, her şeyi bi

lir, hikmet sahibidir. 
1 0 7 Zararlı işler yapmak, küfrü desteklemek, iman edenlerin 

arasına ikilik sokmak ve baştan beri Allah'a ve elçisine 

karşı savaşanlara destek sağlamak için ayn bir mescit ya

panlar; "Bizim amacımız iyilik yapmaktan başka bir şey 

değildi" diye yemin edecekler. Allah, onlann yalancı ol-

duklanna şahittir. 

108. orada asla namaz kılma. Namaz kılman gereken mescit, 

ilk günden beri Allah korkusunu yerleştirmek için yapılan 

mescittir. Çünkü orası, annmak isteyen kimselerle dolu

dur. Allah da annanlan sevmektedir. 
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ıo9. Yapısını Allah korkusu ve rızası üzerine kurmak mı, yoksa 

bir uçurum kenarına kurup da onunla cehenneme yuvar

lanmak mı daha iyidir? Allah, zalimleri doğru yola iletmez. 
1 1 0 Yaptıkları mescit, belalarını buluncaya kadar içlerine dert 

olmaya devam edecektir. Çünkü Allah her şeyi bilir, hik

met sahibidir. 
1 1 1 Doğrusu Allah, O'nun yolunda savaşıp öldüren ve öldürü

len müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında 

satın almıştır. Bu hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de 

Kur'an'da verilmiş bir sözdür. Sözüne Allah'tan daha sa

dık kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. İşte 

en büyük kazanç budur. 
1 1 2 Çünkü onlar, bir günah işlediklerinde tövbe ederler, ancak 

Allah'a kulluk ederler, O'nu överler, O'nun rızasını kazan

maya çalışırlar; O'nun önünde eğilir, yere kapanırlar, doğru 

olanı yaparlar, kötü olana engel olurlar ve O'nun koyduğu 

sınırlara uyarlar. Öyleyse iman edenleri müjdele. 
1 1 3 Cehennemlik oldukları kesin olarak belli olduktan sonra, 

yakınları bile olsalar, Allah'a ortak koşanların bağışlanma

sını dilemek peygambere de, iman edenlere de yakışmaz. 
1 1 4 İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, ona verdiği 

sözden dolayı idi. Onun Allah'ın düşmanı olduğunu anla

yınca, ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duyarlı ve 

yumuşak huylu bir kimseydi. 
1 1 5 Allah, doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri 

kendilerine açıkça bildirmedikçe bir toplumu saptırmaz. 

Çünkü O, her şeyi bilir. 
1 1 6 Göklere ve yere egemen olan Allah'tır; diriltir, öldürür. 

O'ndan başka hiçbir koruyucunuz ve yardımcınız yoktur. 
1 1 7 Doğrusu Allah, peygambere ve o sıkıntılı anda, bir kısmı

nın kalbi kaymak üzereyken ona bağlı kalan göçmenlere 

ve onlara yardım edenlere rahmetiyle yöneldi ve lütufda 

bulundu. Çünkü Allah, onlara karşı çok şefkatli, çok mer

hametlidir. 
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1 1 8 Allah, savaştan geri kalan üç kişinin tövbesini de kabul 

etti. Dünya, bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, 

içleri daralmış ve O'na sığınmaktan başka çarelerinin ol

madığını anlamışlardı. Bunun üzerine Allah, tövbe etme

leri için onlara da fırsat verdi. Çünkü O, tövbeleri sürekli 

kabul eder, çok merhametlidir. 
1 1 9 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten çekinin ve doğ

ru sözlü kimseler olun. 
1 2 0 Gerek Medine halkının, gerekse çevresindeki göçebelerin, 

Allah'ın elçisine katılmaktan kaçınmaları ve kendi canla

rını onunkine tercih etmeleri doğru değildir. Çünkü Allah 

yolunda ne zaman susuzluk, yorgunluk ve açlık çekseler; 

ne zaman kafirleri kızdıracak bir adım atsalar ya da düş

manlarına karşı basan kazansalar, karşılığı hesaplanna 

salih amel olarak yazılacaktır. Çünkü Allah, iyi davranan

ların emeğini boşa çıkarmaz. 
121 Allah yolunda yaptıkları her harcama, attıkları her adım, 

hesaplanna kaydedilir. Allah onlara, yaptıklannm karşılı

ğını en güzel biçimde verecektir. 
122 İman edenlerin hep beraber seferber olması doğru değildir. 

Öyleyse her topluluktan bir kesimin, dinin özünü kavra

mak ve döndüklerinde Allah'a karşı gelmekten çekinmele

ri için onlan uyarmak üzere seferber olmalan gerekir. 
1 2 3 Ey iman edenler! Yakmlannızda bulunan kâfirlerle sava

şın ki güçlü olduğunuzu anlasınlar. Allah'ın, Kendisine 

karşı gelmekten çekinenlerle beraber olduğunu bilin. 
124 Bir sûre indirildiğinde, içlerinden bir kısmı: "Bu, hangini

zin imanını güçlendirdi?" der. Oysa o, iman edenlerin 

inancını güçlendirir ve onlar bundan sevinç duyarlar. 
1 2 5 İnançlan bozuk olanların ise pisliklerine pislik katar ve 

onlar, kâfir olarak geberip giderler. 
1 2 6 Onlar, her yıl bir veya iki kere sınandıklannı görmüyorlar 

mı? Buna rağmen ne tövbe ediyorlar, ne de öğüt alıyorlar. 
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1 2 7 Bir sûre indirildiğinde: "İçinizden geçeni bilecek biri var 
mı?" der gibi birbirlerine bakıp gidiyorlar. Hakikati kavra
yamadıkları için Allah kalplerini ondan çevirmiştir. 

1 2 8 Size aranızdan, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, 
size çok düşkün, iman edenlere karşı çok şefkatli ve mer
hametli bir elçi gelmiştir. 

1 2 9 Eğer yüz çevirirlerse: "Kendisinden başka ilah olmayan 
Allah bana yeter. Ben ancak O'na güvenirim. Çünkü en 
yüce saltanatın sahibi O'dur" de. 

10- YÛNUS SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 109 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lam, râ. Bunlar, hikmet dolu Kitab'm âyetleridir. 
2 Aralarından birine: "İnsanları uyar; iman edenlere de 

Rableri karında güzel bir karşılık olduğunu müjdele'' diye 
vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti ki kâfirler: "Bu 
adam bizi göz göre göre kandırmak istiyor" dediler. 

3 Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı aşamada yaratmış, 
sonra egemenlik koltuğuna kurulmuş, işleri çekip çevir
mektedir. O'nun izni olmadan, katında kimse aracılık 
edemez. İşte Rabbiniz olan Allah böyledir. Öyleyse ancak 
O'na kulluk edin. Öğüt dinlemez misiniz? 

4 Allah'ın verdiği söz mutlaka yerine gelecek ve sonunda 
O'na döneceksiniz. Her şeyi yaratan, sonra da iman edip 
salih amel işleyenleri adaletle ödüllendirmek için herkesi 
yeniden diriltecek olan O'dur. Hakikati inkar ettikleri için 
kâfirlere kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. 

5 Güneşi ısı ve ışık kaynağı, ayı aydınlık yapan; yılların sa
yısını bilesiniz ve zamanı ölçesiniz diye ona evreler belir
leyen O'dur. Allah bunların hiç birini boş yere yaratma
mıştır. O, düşünen kimseler için âyetleri iyice açıklıyor. 

6 Allah'ın geceyle gündüzü peş peşe getirmesinde, göklerde 
ve yerde olanlan yaratmasında, Allah'a karşı gelmekten 
çekinen kimseler için mutlaka âyetler vardır. 
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7 8 Bizim huzurumuza çıkacaklarına inanmayıp, dünyadaki-

lerle mutlu olmaya ve doyuma ulaşmaya çalışanların ve 

âyetlerimizi görmezlikten gelenlerin, yaptıklarından dola

yı varacakları yer ateştir. 
9 Rableri, iman edip salih amel işleyenleri de, iman ettikle

ri için muratlarına eriştirir ve nimetlerle dolu cennetlerde 

altlarından sular akar. 
10 Orada: "Allah'ım! Sen ne yücesin!" derler. Onlara: "Esenlik 

içinde olun" diye karşılık verilir. Bunun üzerine onlar da: 

"Övülmesi gereken, âlemlerin Rabbi olan Allah'tır" derler. 
11 İnsanların iyi olarak gördükleri şeylere kavuşmak için 

acele ettikleri gibi, Allah da hak ettikleri belayı hemen 

verseydi, işleri çarçabuk bitirilirdi. Bizim huzurumuza çı

kacaklarına inanmayanları, azgınlık içinde bocalar du

rumda bırakırız. 
1 2 İnsanın başına bir sıkıntı geldiğinde, yatarken, otururken 

ve ayakta iken Bize yalvarır. Sıkıntısını giderdiğimizde ise, 

sanki basma gelen sıkıntıdan dolayı Bize hiç yalvarmamış 

gibi bir tavır takınır. Kendilerine verilen nimetleri boşa 

harcayanlara, yaptıkları böyle güzel görünür. 
13 Zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine apaçık deliller ge

tirdikleri halde iman etmedikleri için, sizden önce nice nesli 

yok ettik. İşte Biz, günaha batanları böyle cezalandırırız. 
14 Sonra, nasıl davranacağınızı görmek için, onlann ardır-

dan oraya sizi yerleştirdik. 
1 5 Bize kavuşacaklarına inanmayanlar, kendilerine apaçık 

ayetlerimiz okunduğunda: "Bize bundan başka bir Kur'an 

getir veya bunu değiştir" derler. De ki: "Onun kendi iste

ğime göre değiştiremem. Ben ancak bana vahyedilene 

uyarım. Rabbime karşı gelirsem, çetin bir Gün'ün azabı

na uğramaktan korkarım." 
16 De ki: "Allah dileseydi onu size iletmezdim, O da onu size 

bildirmezdi. Bundan önce aranızda yıllarca yaşadım. Dü

şünmüyor musunuz?" 
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17 Allah'a iftira eden ve O'nun âyetierini yalanlayandan daha za

lim kim vardır? Günaha batanlar asla kurtuluşa eremezler. 
1 8 "Bunlar bizi Allah katında kayıracak" diyerek, Allah'ın ya-

nısıra, kendilerine zarar da, fayda da veremeyen şeylere 

kulluk ediyorlar. De ki: "Allah'a, göklerde ve yerde bilme

diği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?" Hayır, O çok yüce

dir ve ortak koştukları her şeyden uzaktır. 
1 9 İnsanlar başlangıçta tek bir topluluktu, sonra ayrılığa 

düştüler. Eğer Rabbin söz vermiş olmasaydı, ayrılığa düş

tükleri konularda hemen karar verilirdi. 
2 0 "Ona Rabbinden niçin bir âyet indirilmiyor?" derler. De ki: 

"Gaybı ancak Allah bilir. Bekleyin, doğrusu ben de sizin

le beraber beklemekteyim." 
2 1 İnsanlara sıkıntıdan sonra rahmetimizden biraz verdiği

mizde, âyetlerimiz hakkında asılsız iddialar ortaya atar

lar. De ki: "Allah çok hızlı cezalandırır." Bizim elçilerimiz 

çevirdiğiniz bütün entrikaları yazmaktadır. 
2 2 Karada ve denizde yolculuk yapmanızı sağlayan O'dur. 

Hoş bir rüzgarla ilerleyen bir gemiyle yolculuk ettiğinizde, 

onunla mutlu olursunuz. Ama bir fırtına kopup, dalgalar 

her yönden üzerlerine geldiği ve kurtuluş umudu kalma

dığı zaman, O'nun egemenliğini kabul ederek: "Bizi bu fe

laketten kurtarırsan, andolsun ki Sana şükredeceğiz" di

ye ancak O'na yalvarırlar. 
2 3 Ama Allah onları kurtarır kurtarmaz, yeryüzünde yine 

haksız yere azgınlığa başlarlar. Ey İnsanlar! Azgınlık yap

manız, kendi aleyhinizedir. Dünyada biraz geçinir, so

nunda Bize dönersiniz. Biz de size bütün yaptıklarınızı 

haber veririz. 
2 4 Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz suyla, in

sanların ve hayvanların yediği bitkiler yetiştirdiğimiz ye

rin durumuna benzer. Her tarafın bitkilerle bezendiği, sa

kinlerinin de ona sahip olduklarını sandıklan bir sırada, 

gece veya gündüz, bir tek emirle orayı sanki daha önce 



158 1 O/Yûnus Sûresi 

hiç yeşermemiş bir araziye döndürürüz. İşte Biz, düşünen 

kimseler için âyetleri böyle açıklıyoruz. 
2 5 Allah, insanı esenlik yurduna çağırır ve dileyeni doğru yo

la iletir. 
26 Güzel işler yapanlar, en güzel karşılığı, hatta daha fazlasını 

alacaklar. Onların ne yüzleri kararacak, ne de horlanacak

lar. İşte onlar temelli kalmak üzere cennetlere girecekler. 
2 7 Kötü işler yapanlar ise, kötülükleri kadar karşılık göre

cekler. Yüzlerini zillet bürüyecek. Onları Allah'a karşı sa

vunabilecek kimse olmadığından yüzleri kapkara olacak. 

İşte onlar da, temelli kalmak üzere cehenneme girecekler. 
2 8 Hepsini bir araya topladığımız GünMllah 'a ortak koşan

lara: "Siz ve Allah'a ortak koştuklarınız olduğunuz yerde 

kalın" diyerek aralarını açarız. Allah'a ortak koşulanlar 

der ki: "Siz bize kulluk etmiyordunuz." 

29. "Ararmzcla Allah'ın şahit olması yeter. Sizin bize kulluk et

tiğinizden haberimiz bile yoktu." 
3 0 İşte orada herkes yaptığının karşılığını görür. Gerçek 

mevlâlan olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları da 

kendilerini terk ediverir. 
3 1 Onlara: "Sizi gökten ve yerden nzıklandıran, duymanızı ve 

görmenizi sağlayan; ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran 

ve işleri çekip çeviren kimdir?" diye sorsan, "Allah'tır" di

yecekler. De ki: "Öyleyse O'na karşı gelmekten çekinme

yecek misiniz?" 
3 2 İşte gerçek Rabbiniz olan Allah böyledir. Hakikatin dışın

da sapıklıktan başka ne var? Buna rağmen hakikati nasıl 

gözardı edebilirsiniz? 
3 3 Böylece, Rabbinin sözünün doğru olduğu ortaya çıktı: Fâ-

sıklar iman etmez. 
3 4 De ki: "Allah'a ortak koştuklarınız arasında, önce yaratan 

sonra bunu tekrar edebilen var mı?" De ki: "Allah önce 

yaratır, sonra da bunu tekrar eder. Buna rağmen haki

katten nasıl yüz çeviriyorsunuz?" 
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3 5 De ki: "Allah'a ortak koştuklarınız arasında hakka iletebi-

len var mı?" De ki: "Ancak Allah hakka iletebilir. Öyleyse 

hakka iletebileni mi izlemek gerekir, yoksa kendisine gös

terilmedikçe doğru yolu bulamayanı mı? Ne kadar yanlış 

düşünüyorsunuz?" 
3 6 Onların çoğu sadece zanna dayanıyor. Oysa zan, hiçbir 

zaman hakikatin yerini tutamaz. Allah, onların bütün 

yaptığını bilmektedir. 
3 7 Bu Kur'an, Allah katından indirilmiştir; başka biri tarafın

dan uydurulmuş değildir. Üstelik o, önceki vahiylerden ka

landan doğrulayan, hükümleri ayrıntılı olarak açıklayan ve 

âlemlerin Rabbinden geldiğinde kuşku olmayan Kitap'tır. 
38 Buna rağmen, "onu kendisi uydurdu" diyorlar. De ki: "Eğer 

doğru söylüyorsanız, onunkiler gibi bir sûre getirin; Allah'tan 

başka yardım alabüeceUerinizi de yardıma çağırın." 
3 9 Hayır. Onlar, hikmetim kavrayamadıklan, kendilerine yo

rumu gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan önce

kiler de böyle yapmışlardı. Zalimlerin sonunun nasıl ol

duğuna bir bak! 
4 0 Onlann kimi ona inanır, kimi inanmaz. Rabbin, fesat çı

kar anlan çok iyi bilir. 
41 Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptıklanmın so¬ 

rumluluğu bana, sizin yaptıklannızın sorumluluğu size

dir. Ne siz benim yaptıklanmdan sorumlusunuz, ne de 

ben sizin yaptıklannızdan..." 
4 2 İçlerinde seni dinliyormuş gibi duranlar var. A m a sağırla

ra sesini nasıl duyuracaksın, hele akıllarım da kullanmı

yorlarsa... 
4 3 İçlerinde sana bakıyormuş gibi duranlar var. Körlere doğ

ru yolu nasıl göstereceksin, hele basiretleri de kapalıysa... 
4 4 Allah kimseye en ufak bir haksızlık yapmaz, ama insan

lar kendi kendilerine haksızlık ederler. 
45 Allah onlan huzurunda topladığı Gün, dünyada sanki sade

ce bir tanışma vakti kadar, gündüzün kısa bir bölümü kadar 
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kaldıklarını sanırlar. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inan-

mayıp doğru yoldan uzaklaşanlar hüsrana uğramışlardır. 
46 Onları korkuttuğumuz şeylerin bir kısmım sana ya bu dün

yada gösteririz ya da bundan önce canım alırız. Ama onlar 

sonunda Bize dönerler. Allah onların yaptığım görmektedir. 
4 7 Her topluma bir elçi gönderilmiştir. Elçileri geldiğinde, 

aralarında adaletle hüküm verilir, onlara asla haksızlık 

yapılmaz. 
4 8 "Doğru iseniz söyleyin, bu söz ne zaman gerçekleşecek?" 

derler. 
4 9 De ki: "Allah dilemedikçe ben kendime hiçbir fayda sağla-

yamam, bana gelecek bir zararı da önleyemem. Her top

lumun bir süresi vardır. Bu süreyi ne uzatabilirler ne de 

kısaltabilirler." 
5 0 De ki: "Allah'ın azabı gece veya gündüz başınıza gelse ne 

yapabilirsiniz, bir düşünün bakalım? Günaha batanlar 

bunu niye acele istiyorlar?" 
5 1 Ona, başınrza geldikten sonra mı inanacaksrnız? Yoksa 

şimdi pişman mı oldunuz? Hani onu acele istiyordunuz? 
5 2 O Gün, zalimlere: "Öyleyse sonsuz azabı tadm. Ancak 

yaptıklarınıza karşılrk cezalandrrılıyorsunuz" denir. 
5 3 Sana: "Bütün bunlar gerçek mi?" diyorlar. De ki: "Evet, 

Rabbim hakkı için gerçektir. O'nun elinden asla kurtula

mazsınız." 
54 O Gün, zalimler, yeryüzündeki her şeye sahip olsalar, 

kurtulmak için onu vermek isterlerdi. Ama azabı görünce 

pişmanlık gösterecek gücü bile bulamazlar. Onlar hak

kında adaletle karar verilir, asla haksızlık yapılmaz. 
5 5 İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin 

ki, Allah'ın sözü gerçekleşecektir, ama çoğu bunu bilmez. 
56 Yaşatan ve öldüren O'dur. Sonunda da O'na döneceksiniz. 
57 Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, inançlardaki hasta

lıklara şifa, iman edenlere de rahmet ve yol gösterici geldi. 
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1 De ki: "Bu, Allah'ın lütfü ve rahmetidir." Sadece bununla 

sevinsinler. Çünkü bu, onlann toplayıp biriktirdiklerin

den daha hayırlıdır. 
1 De ki: "Allah'ın size verdiklerinin bir kısmını haram, bir 

kısmını helal sayıyorsunuz. Bunu size Allah mı emretti, 

yoksa O'na iftira mı ediyorsunuz?" 

' Allah'a iftira edenler, Kıyamet Günü Allah'ın kendilerine 

ne yapacağmı sanıyorlar? Allah insanlara karşı çok lütuf-

kârdır, ama çoğu şükretmiyor. 

Biz, giriştiğiniz her işi, Kur'an'dan okuduğunuz her bölümü 

ve işlediğiniz her ameli mutlaka görmekteyiz. Yerde ve gökte 

zerre kadar bir şey bile Rabbine gizli kalmaz. Bundan daha 

küçüğü veya büyüğü yoktur ki Allah onu bilmemiş olsun. 
( İyi bilin ki, Allah'ın dostları ne korkacak, ne de üzülecek

lerdir. Çünkü onlar, iman edip Allah'a karşı gelmekten 

çekinirler. 
k Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın ver

diği sözde bir değişiklik olmaz. İşte en büyük kazanç budur. 

' Onlann söylediklerine üzülme. Çünkü üstün olan ancak 

Allah'tır. O her şeyi duyar ve bilir. 
5 İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa Allah'ındır. Allah'a 

koştuklan ortaklara yalvanp yakaranlar, sadece zanna 

uymakta, ancak tahmine dayanmaktadırlar. 

Geceyi dinlenmeniz için karanlık, gündüzü de çalışmanız 

için aydınlık yapan O'dur. Doğrusu bunda, kulak veren

ler için âyetler vardır. 

* "Allah çocuk sahibi oldu" diyorlar. O bundan uzaktır. 

O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne 

varsa O'nundur. Bu konuda elinizde bir delil yoktur. Bil

mediğiniz bir konuda Allah'a karşı nasıl konuşuyorsunuz? 

* De ki: "Allah'a iftira edenler asla kurtuluşa eremezler." 
} Dünyada biraz sefa sürüp Bize dönerler. Biz de onlan, ha

kikati inkar ettiklerinden dolayı çetin bir azaba uğratırız. 
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7 1 Onlara Nuh'un başından geçenleri anlat. Bir zamanlar 

kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Aranızdaki konumum 

ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa bi

lin ki, ben Allah'a güveniyorum. Öyleyse Allah'a koştuğu

nuz ortaklarla ne yapacağınızı kararlaştınn. Ama verdiği

niz karar içinize dert olmasın. Sonra fırsat tanımadan ya

pacağınızı yapın." 
7 2 "Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, ben sizden zâten bir ücret 

istemedim. Benim ücretimi Allah verecektir. Bana, Allah'a 

teslim olmam emredildi." 
73 Buna rağmen onu yalanladılar. Biz de, onu ve onunla bera

ber gemide bulunanları kurtarıp, yeryüzüne egemen yaptık. 

Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarıldığı hal

de yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak! 
74 Onun ardından bir çok topluma peygamber gönderdik. O 

peygamberler onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar 

bir kere yalanladıkları şeye bir daha iman etmeye yanaş

madılar. İşte Biz, sınırı aşanların kalbini böyle mühürleriz. 
7 5 Onların ardından, Musa ve Harun'u âyetlerimizle Fira-

vun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar da büyük

lük tasladılar. Çünkü günaha batmış kimselerdi. 
7 6 Onlara katımızdan hakikat geldiğinde: "Bu apaçık bir bü

yü" dediler. 
7 7 Musa: "Size gelen hakikate böyle mi diyorsunuz? Bu bü

yü mü? Büyücüler asla kurtuluşa eremezler" dedi. 
7 8 Dediler ki: "Siz, bizi atalarımızın yolundan vazgeçirmek ve 

bu ülkeye egemen olmak için mi geldiniz? Size asla inan

mayacağız." 
7 9 Firavun: "En usta büyücüleri bana getirin" dedi. 
8 0 Büyücüler gelince Musa onlara: "Ne hüneriniz varsa orta

ya koyun" dedi. 
8 1 Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa dedi ki: "Bu yap

tığınız büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. 

Çünkü O, bozgunculann işini düzeltmez." 
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8 2 "Günaha batanlar hoşlanmasa da, Allah, sözleriyle hakkı 

ortaya koyar." 
8 3 Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerine kötülük etme

sinden korktuklarından, sadece birkaç kişi Musa'ya inan

dığını açıklayabildi. Çünkü Firavun, hem zorba, hem de 

acımasız biriydi. 
8 4 Musa kavmine: "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman ediyorsa

nız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenin" dedi. 
8 5 Dediler ki: "Allah'a güveniyoruz. Rabbimiz! Bizi zalimlerin 

oyuncağı yapma." 
8 6 "Bizi rahmetinle kâfirlerin elinden kurtar." 
8 7 Musa'ya ve kardeşine: "Kavminiz için şehirde evler hazır

layın ve evlerinizi karşı güç merkezi haline getirin ve na

maz kılın. İman edenlere kurtulacaklarını müjdele" diye 

variyettik. 
8 8 Musa dedi ki: "Rabbimiz! Firavun'a ve ileri gelenlerine, in

sanları Sen'in yolundan alıkoysunlar diye mi servet ver

din? Rabbimiz! Onların servetini yok et ve kalbini mühür

le. Çünkü onlar can yakıcı azabı görünceye kadar iman 

etmeyecekler." 
8 9 Allah: "İsteğiniz kabul edildi. Öyleyse doğru olun ve bil

meyenlerin yoluna uymayın" dedi. 
9 0 Derken İsrailoğullan'nm denizden geçmelerini sağladık. Fi

ravun, ordusuyla beraber hışımla onların peşine düştü. 

Boğulacağını anlayınca: "İsrailoğullan'nm inandığından 

başka ilah olmadığına inandım ve O'na teslim oldum" dedi. 
1 1 9 2 Allah: "Daha yeni mi inandın? Oysa daha önce sürekli baş 

kaldırmış ve fesat çıkarmışün. Senden sonrakilere ibret ol

ması için bugün bedenini kurtaracağız. Çünkü bir çok in

san ayetlerimizi görmezlikten geliyor" dedi. 
9 3 Sonunda İsrailoğullan'nı güzel bir yurda yerleştirdik ve 

onlara temiz nzıklar bağışladık. Kendilerine ilim gelinceye 

kadar ayrılığa düşmediler. Doğrusu Rabbin, ayrılığa düş

tükleri konularda Kıyamet Günü karar verecektir. 
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94 Eğer sana indirdiğimiz vahyin doğruluğundan kuşku du

yuyorsan, daha önce indirilmiş Kitab'ı okuyanlara sor ve 

sana Rabbinden gelenin hakikat olduğundan kuşkulanma. 
95 Sakın, Allah'ın ayetlerini yalanlama. Yoksa hüsrana uğrarsın. 

9 6 9 7 Kendilerine her türlü âyet gelse bile, haklannda Rabbinin 

hüküm verdikleri, can yakıcı azabı görünceye kadar iman 

etmez. 
9 8 Yûnus'un kavmi dışında, son anda iman eden hiçbir kav

me imanı fayda vermedi. İman ettikleri zaman, dünyada 

rezil edici azabı üzerlerinden kaldırdık ve onların bir süre 

daha geçinmelerini sağladık. 
9 9 Rabbin dileseydi, herkes iman ederdi. Buna rağmen in

sanların zorla iman etmelerini mi sağlayacaksın? 
1 0 0 Allah'ın izni olmadıkça kimse iman edemez. Allah, aklını 

kullanmayanları alçaltır. 
1 0 1 De ki: "Göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın." Ama 

o âyetler ve uyarmalar, iman etmeyecek kimselere hiçbir 

fayda sağlamaz. 
1 0 2 Onlar, kendilerinden önceki kâfirlerin başlarına gelenler

den başka bir şey mi bekliyorlar? De ki: "Öyleyse bekle

yin, ben de sizinle beraber beklemekteyim." 
1 0 3 Sonunda elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Çünkü 

onları kurtarmak Bize düşer. 
1 0 4 De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinimin doğruluğundan 

kuşku duyuyorsanız bilin ki, ben sizin Allah'ın yanısıra 

kulluk ettiklerinize kulluk etmem; ancak, sizi öldürecek 

olan Allah'a kulluk ederim. Çünkü bana, O'na iman et

mem emredildi." 
1 0 5 Bâtılı terket ve doğru dine yönel; salon Allah'a ortak koşma. 
1 0 6 Allah'ın yanısıra, sana bir fayda veremeyen, uğrayacağın 

bir zarara da engel olamayan varlıklara yalvarma. Yoksa 

zulmetmiş olursun. 
1 0 7 Allah, başına bir sıkıntı getirirse, onu O'ndan başkası gi

deremez. Eğer hakkında bir iyilik dilerse, O'nun lütfunu 
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hiçbir güç engelleyemez, onu dilediği kuluna verir. Çün

kü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 0 8 De ki: "Ey insanlar! Size Rabbiniz katından hakikat geldi. 

Bundan sonra kim doğru yola girerse lehine, kim de sapar

sa aleyhinedir. Ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim." 
1 0 9 Sana vahdeyilene uy ve Allah bir karar verinceye kadar 

sabret. Çünkü en güzel karar veren O'dur. 

11- H Û D SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 123 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla. 

1 2 Elif, lam, râ. Bu, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz 

diye, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah ta

rafından âyetleri sağlamlaştırılmış, ayrıca iyice açıklan

mış bir Kitap'tır. De ki: "Doğrusu ben, O'nun size gönder

diği bir uyarıcı ve müjdeciyim." 
3 "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin ve O'na tövbe edin 

ki, sizi, O'nun belirlediği bir süreye kadar güzelce geçin

dirsin ve salih amel işleyen herkese amelinin karşılığını 

fazlasıyla versin. Eğer yüz çevirirseniz, o çetin Gün geldi

ğinde azaba uğramanızdan korkanm." 
4 "Çünkü sonunda, her şeye gücü yeten Allah'a döneceksiniz." 
5 İyi bilin ki onlar, kalplerini Allah'ın mesajma kapalı tutu

yorlar. Oysa hakikati görmemek ve duymamak için elle

rinden geleni yaptıkları halde bile, Allah içlerinde gizle

diklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Çünkü akıldan 

geçenleri ancak O bilir. 
6 Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı Allah'a bağlıdır. O, 

onların ne kadar yaşayacaklarım da, öldükten sonra ne

rede kalacaklarını da bilir. Bunların hepsi, bir kitapta 

apaçık kaydedilmiştir. 
7 Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için 

gökleri ve yeri altı aşamada yaratan O'dur. O'nun egemen-



166 11/Hûd Sûresi 

lik koltuğu suyun üstündeydi. Onlara: "Öldükten sonra 

mutlaka yeniden dirütileceksiniz" desen, kâfirler: "Bu, dü

pedüz bir aldatmadan başka bir şey değildir" derler. 
8 Hakettikleri azabı belli bir süre ertelesek: "O neden gerçek

leşmiyor?" diyecekler. O azap başlarına geldiği Gün, ondan 

kurtulamazlar. Alay ettikleri şey, kendilerini kuşatıverir. 
9 Eğer insana katımızdan bir rahmet tattırıp sonra ondan 

mahrum bırakırsak, hemen umutsuzluğa düşer, daha 

önce bağışladığımız nimetlere nankörlük eder. 
1 0 Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra bir nimet tattınr-

sak: "Musibetler benden uzaklaştı" der; boş bir sevince 

kapılıp övünür. 
11 Ancak, sabredip salih amel işleyenler bunun dışındadır. İş

te onlar bağışlanacak ve büyük bir ödül kazanacaklardır. 
12 "Ona niçin gökten bir hazine indirilmedi? Niçin beraberinde 

bir melek gelmedi?" demelerinden dolayı kalbin daralıyor ve 

neredeyse sana vahyedilenin bir kısmım terk edecek oluyor

sun. Sen ancak bir uyarıcısın. Her şeye vekil olan Allah'tır. 
13 "Onu kendisi uydurdu" diyorlar. De ki: "Eğer doğru söy

lüyorsanız, bunlar gibi on sûre uydurun; Allah'tan başka 

yardım edebilecekleri de yardıma çağırın." 
14 İstediğinizi yapamazlarsa bilin ki, o, Kendisinden başka 

ilah olmayan Allah katından indirilmiştir. Artık O'na tes

lim olacak mısınız? 
15 Kim dünyayı ve onun süsünü isterse, yaptıklannm karşılı

ğım tam olarak veririz, onlara orada asla haksızlık yapılmaz. 
1 6 Ama onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptık

ları boşa gidecektir, çünkü yaptıkları değersizdir. 
17 Hiç bu kimseyle, Rabbinin katından apaçık bir delile da

yanan kimse bir olur mu? O delil, Allah katından gelen bu 

Kur'an'la ulaştırılmaktadır. Ondan önce de, yol gösterici 

ve rahmet olarak Musa'ya vahyedilen Kitap ortada iken... 

İşte onlar, bu Kur'an'a iman ederler. Onu inkar edenlerin 
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varacağı yer de ateştir. Sakın bundan kuşkun olmasın. 
Çünkü o, Rabbinden gelen hakikattir. Ama çoğu insan 
buna inanmaz. 

18 Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Hesap Gü
nü, Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında şahitler onlar 
için: "İşte Rablerine iftira edenler" derler. İyi bilin ki Allah 
zalimleri rahmetinden uzaklaştıracaktır. 

19 Çünkü onlar, insanları Allah yolundan alıkoymaya ve onu 
kötü 'göstermeye çalışır, ahir.eti de inkar ederler. 

20 Onlar, bu dünyada yap tıklan yanlarına kalsa bile, ahiret-
te Allah'ın elinden kurtulamaz, kendilerini Allah'a karşı 
koruyabilecek kimse de bulamazlar. Onlara kat kat azap 
edilir. Çünkü onlar hakikate kulak vermez ve onu gör
mezlikten gelirlerdi. 

21 İşte onlar hüsrana uğramışlar, uydurdukları şeylerin de 
kendilerine bir faydası olmamıştır. 

22 Ahirette en çok zarara onlar uğrayacaktır. 
23 İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun 

eğenler de, temelli kalmak üzere cennetlere gireceklerdir. 
24 Bu iki grubun kıyaslanması, kör ve sağır olan kimseyle, 

gören ve duyan kimsenin kıyaslanması gibidir. Hiç bu iki
sinin durumu bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? 

25 26. J V J U ] V u kavmine gönderdik. Onlara: "Ben size apaçık bir 
uyanyla geldim. Artık Allah'tan başkasına kulluk etme
yin. Çünkü ben, acı bir Gün un azabına uğramanızdan 
korkuyorum" dedi. 

27 Kavminin kâfir ileri gelenleri: "Biz, senin de bizim gibi bir 
insan olduğunu görüyoruz. Aramızdan sana uyanlann da 
ayak takımı olduğu hemen anlaşılıyor. Bizden üstün bir 
tarafınız da yok. Bu nedenle yalancı olduğunuzu sanıyo
ruz" dediler. 

28 Nuh dedi ki: "Ey kavmim! Bir düşünsenize! Eğer ben Rab-
bimden gelen apaçık bir delile dayanmakta isem, bana 
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O'nun katından sizin görmek istemediğiniz bir rahmet 
gelmiş ise, sizi ona zorla mı sokalım?" 

29 "Ey kavmim! Sizden buna karşılık bir bedel istemiyorum. 
Çünkü ben ödülümü Allah'tan bekliyorum. İman edenleri de 
yanımdan kovamam. Çünkü onlar, Rablerine kavuşacakla
rını biliyorlar. Ama sizin cahil olduğunuzu görüyorum." 

30 "Ey kavmim! Eğer onlan yanımdan kovarsam, beni Al
lah'ın elinden kim kurtarır? Düşünmez misiniz?" 

31 "Ben size 'Allah'ın hazineleri yanımda' demiyorum. Gaybı 
da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Hor gör
düğünüz kimselere Allah'ın bir hayır vermeyeceğini de 
söyleyemem. İçlerinden geçeni sadece Allah bilir. Böyle 
şeyler söylersem haksızlık etmiş olurum." 

32 "Ey Nuh! Bizimle çok tartıştın, hem de fazla ileri gittin. Eğer 
doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin azabı getir" dediler. 

33-34. Nulı: »Allah dilerse onu başınıza mutlaka getirir. O'nun 
elinden asla kurtulamazsınız. Eğer Allah azmanızı dile-
mişse, benim size vereceğim öğüdün hiçbir faydası olmaz. 
Rabbiniz O'dur, sonunda da O'na döneceksiniz" dedi. 

35 "Onu kendisi uydurdu" diyorlar. De ki: "Ben uydurduy-
sam, günahından ben sorumluyum. Ama sizin işlediğiniz 
günahlardan ben sorumlu değilim." 

36-37. Nuh'a- "Kavminden şu ana kadar iman etmiş olanların dı
şında kimse iman etmeyecektir. Onlann yaptığmdan do
layı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyettiğimiz biçim
de bir gemi yap. Zalimlerin kurtulması için Bana yalvar
ma, çünkü onlar boğulacak" diye vahyettik. 

38-39. j ^ u n g e m iy i yaparken, kavminin ileri gelenleri ne zaman ya
nından geçseler, onunla alay ettiler. Nuh: "Alay edin baka
lım! Yalanda biz de sizinle alay edeceğiz. Sürekli ve küçük 
düşürücü azabm kimin basma geleceğini göreceksiniz" dedi. 

40 Emrimizle yerden sular fışkırmaya başlayınca: "Her cins 
hayvandan birer çifti, haklarında hüküm verilenlerin dı-
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şındaki aile bireylerini ve iman edenleri gemiye bindir" de
dik. Ona iman edenler gerçekten pek az idi. 

41 Nuh, taraftarlarına: "Gemiye binin; onun gitmesi de, dur
ması da Allah'ın admadır. Doğrusu Rabbim, çok bağışla
yıcıdır, çok merhametlidir" dedi. 

42 Gemi onları dağ gibi dalgalar arasında götürürken, Nuh, 
geride kalan oğluna: "Ey oğlum! Bizimle beraber gemiye 
bin, kâfirlerin yanında kalma" dedi. 

43 Fakat oğlu: "Dağa çıkar, boğulmaktan kurtulurum" dedi. 
Nuh: "Allah'ın esirgedikleri dışında, bugün O'nun elinden 
kimse kurtulamaz" dedi. Aralarına dalga girdi ve o da bo
ğulanların arasına karıştı. 

44 "Ey toprak, suyunu çek; ey gök, sen de yağmurunu dur
dur" denildi. Su çekildi, iş bitti. Gemi, Cudi Dağı'na otur
du. "Zâlimler yok olsun" denildi. 

45 Nuh, Rabbine: "Rabbim! Oğlum, ailemden biriydi. Demek 
Sen'in sözün herkes için geçerli ve en adil hüküm veren 
Sen'sirî" dedi. 

46 Allah: "Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz. Çünkü onun 
yaptığı doğru değildir. Bilmediğin bir şeyi Ben'den isteme. 
Cahillikten kurtulmanı tavsiye ederim" dedi. 

47 Nuh: "Rabbim! Bilmediğim bir şeyi istediğim için affına sı
ğınırım. Eğer bana acımaz ve beni bağışlamazsan hüsra
na uğrarım" dedi. 

48 "Ey Nuh! Sana ve beraberindekilere katımızdan bir esen
lik ve bereketle gemiden in. Birçok topluluğu da dünyada 
geçindirip, sonunda azaba uğratacağız" denildi. 

49 Bunlar sana vahyettiğirniz gayb haberlerindendir. Bunları 
daha önce ne sen bilirdin, ne de kavmin... Öyleyse sabret. 
Çünkü gelecek, Allah'a karşı gelmekten çekinenlerin olacak. 

50 Âd kavmine de soydaşlan Hud'u gönderdik. Onlara dedi 
ki: "Ey kavmim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü sizin 
O'ndan başka ilahınız yoktur. Siz ancak aslı olmayan şey
ler uyduruyorsunuz." 
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5 1 "Ey kavmim! Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. 

Benim ödülümü beni yaratan verecektir. Aklınızı kullan

mayacak mısınız?" 
5 2 "Ey kavmim! Artık Rabbinizden bağışlanma dileyin ve 

O'na yönelin ki gökten bol rahmet ve bereket indirsin ve 

sizi güçlendirsin. Günah işleyerek yüz çevirmeyin." 
5 3 Dediler ki: "Ey Hûd! Bize açık bir delil getirmedin. Bu yüz

den sana inanıp ilahlanmızı terketmeyiz." 

54-55. "flahlanmızın bir kısmı seni kötü çarpmış demekten başka 

söz bulamıyoruz." Hûd dedi ki: "Allah'ı şahit tutuyorum, siz 

de şahit olun ki, ben, sizin O'na koştuğunuz ortaklardan 

uzağım. Bana istediğiniz kötülüğü yapm, göz açtırmayın." 
5 6 "Çünkü ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Al

lah'a güveniyorum. O'na bağımlı olmayan hiçbir canlı 

yoktur. En doğru yol, Rabbimin tuttuğu yoldur." 
57 "Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, ben, iletmekle görevli oldu

ğum mesajı size ulaştırdım. Rabbim dilerse, yerinize baş

ka bir toplum getirir, buna asla engel olamazsınız. Çün

kü O, her şeyi gözetlemektedir." 
5 8 Kararımızı verdiğimizde, Hûd'u ve ona iman edenleri, ka

tımızdan bir rahmetle çetin bir azaptan kurtardık. 
59 İşte Rablerinin ayetlerini yalanlayıp elçilerine baş kaldıran ve 

inatçı zorbaların emrine uyan Âd kavminin sonu böyle oldu. 
6 0 Dünyada Allah'ın lanetine uğradılar, Kıyamet Günü de Al

lah'ın azabına uğrayacaklardır. Hud'un kavmi Âd, Rable¬ 

rini inkar etti ve böyle yok olup gitti. 
61 Semûd kavmine de soydaşları Salih'i gönderdik. "Ey kav

mim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü sizin O'ndan baş

ka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratıp yeryüzüne yer

leştiren O'dur. Öyleyse O'na yönelin ve O'ndan bağışlan

ma dileyin. Çünkü Rabbim, kullarına her zaman yakınlık 

gösterir ve istediklerine cevap verir" dedi. 
6 2 "Ey Salih! Daha önce büyük umutlar beslediğimiz bir 

kimseydin. Şimdi bizi, atalarımızın kulluk edegeldiklerin-
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den vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Doğrusu bizi çağırdı

ğın şeyden derin bir kuşku içindeyiz" dediler. 
6 3 Salih: "Ey kavmim! Bir düşünün, eğer ben Rabbimin ka

tından gelen açık bir delil üzerinde isem, O'ndan bana bir 

rahmet gelmişse, O'na baş kaldırdığım takdirde Allah'a 

karşı bana kim yardım edebilir? O zaman siz, hüsranımı 

artırmaktan başka bir şey yapmış olmazsınız." 
6 4 "Ey kavmim! Allah bu deveyi size bir âyet olarak gönder

miştir. Ona kötülük etmeyin, Allah'ın arzında otlasın. 

Yoksa hemen azaba uğrarsınız" dedi. 
65 Buna rağmen onu boğazladılar. Bunun üzerine Salih: "Yur

dunuzda üç gün daha yaşayın. Bu hüküm kesindir" dedi. 
6 6 Kararımız yerine gelince, Salih'i ve ona iman edenleri rah

metimizle kurtardık. Onları, Kıyamet Günü de rezillikten 

kurtaracağız. Çünkü Rabbin, çok güçlüdür, çok üstündür. 
6 7 Zâlimler de korkunç bir gürültüye yakalandı. Oldukları 

yerde serilip kaldılar. 
6 8 Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Semûd kavmi Rablerini 

inkar etti ve böyle yok olup gitti. 
6 9 Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle geldiklerinde: "Esenlikler 

dileriz" dediler. İbrahim onlara: "Biz de size esenlikler di

leriz" dedi. Az sonra kızarmış bir dana getirdi. 
7 0 Ona el uzatmadıklarını görünce, durumlarını yadırgadı ve 

içine bir korku düştü. "Korkma, çünkü biz, Lût kavmine 

gönderildik" dediler. 
7 1 İbrahim'in ayakta duran karısı güldü. Biz de ona İshak'ın, 

İshak'm ardından da onun oğlu Yakub'un doğumunu 

müjdeledik. 
7 2 "Vay başıma gelene! Kocam da, ben de yaşlı birer insan 

olduğumuz halde çocuğum mu olacak? Bu gerçekten çok 

ilginç bir durum" dedi. 
7 3 Elçüerimiz: "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Al

lah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Çok övülmesi 

ve yüceliğinin çok anılması gereken ancak O'dur" dediler. 
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74 İbrahim, korkusu geçtikten ve müjdeyi aldıktan sonra Lût 

kavmi için Bize yalvarmaya başladı. 
75 Çünkü İbrahim çok yumuşak, çok merhametli ve Allah'a 

yakın olmak isteyen biriydi. 
76 Elçilerimiz dedi ki: "Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Rabbin 

artık kararım vermiştir. Onların başına geri çevrilmez bir 

azap gelecektir." 
77 Elçilerimiz Lût'a gelince, kendilerini koruyacak gücü ol

madığından onlar için derin bir kaygı duydu ve: "İşte bu, 

çok çetin bir gün" dedi. 
78 Daha önce de çirkin işler yapan kavmi onun evine koşuş

tu. Lût: "Ey kavmim! Kızlarımı alın, onlar sizin için erkek-

lerden daha uygundur. Allah'tan korkun, beni misafirle

rimin önünde rezil etmeyin. Aranızda aklı başında kimse 

yok mu?" dedi. 
79 "Kızlarında gözümüz olmadığım bilirsin. Sen bizim ne is

tediğimizi çok iyi biliyorsun" dediler. 
80 Lût: "Keşke size karşı koyabilecek bir gücüm olsaydı veya 

sağlam bir yere dayanabilseydim" dedi. 
81 "Ey Lût! Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana hiçbir zarar 

veremezler. Geceleyin bir ara ailenle yola çık. İçinizden 

kimse arkasına bakmasın; karının dışmda, kimse geride 

kalmasın. Çünkü diğerlerinin uğrayacağı azaba o da uğ

rayacaktır. Onlara sabaha kadar süre verildi. Zaten sa

bah da çok yakın" dediler. 

82-83. Azabımızın gerçekleşme zamanı gelince, oranın altını üs

tüne getirdik. Üzerlerine taş yağdırdık. Bu taşlar, zalimle

rin başından hiçbir zaman eksik olmaz. 
84 Medyen halkına da soydaşları Şuayb'ı gönderdik. Onlara 

dedi ki: "Ey Kavmim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü si

zin O'ndan başka ilahınız yoktur. Eksik ölçüp tartmayın. 

Ben sizin refah içinde olduğunuzu görüyor ve dehşetle ku

şatacak bir Gün'ün azabma uğramanızdan korkuyorum." 
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"Bundan dolayı, ölçü ve tartıda adaleti gözetin: İnsanların 

hakkını yemeyin, yeryüzünde fesat çıkararak azgınlık et

meyin." 

"Eğer inanıyorsanız, sizin için en hayırlısı, Allah'ın bırak

tığı kârdır. Ben sizin bekçiniz değilim." 

"Ey Şuayb! Atalarımızın taptıklarından veya mallarımız 

üzerinde dilediğimiz tasarrufta bulunmaktan vazgeçme

mizi senin namazın mı öngörüyor? Çünkü sen, yumuşak 

başlı ve aklı başında bir adamdın" dediler. 

Şuayb: "Ey kavmim! Bir düşünün! Eğer ben Rabbimden 

gelen bir delile dayanmakta isem, O bana katından güzel 

bir rızık vermişse... Size yasakladığım şeyleri kendim ya

parak çelişkiye düşmek istemem. Ben ancak gücümün yet¬ 

tiğince düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardı

mına bağlıdır. Ancak O'na dayanır, ancak O'na yönelirim." 

"Ey kavmim! Bana baş kaldırmanız, sakın Nûh, Hûd ve 

Salih kavminin başına gelenlerin sizin de başınıza gelme

sine sebep olmasın. Lût kavminin yaşadığı yer ve zaman 

size fazla uzak değil." 

"Öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin ve O'na yönelin. 

Çünkü Rabbim çok merhametlidir, kullarım çok sever" dedi. 

"Ey Şuayb! Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz, ara

mızda ne kadar zayıf olduğunun da farkındayız. Eğer ka

bilen olmasaydı seni öldüresiye taşlardık. Çünkü bize 

karşı koyabilecek durumda değilsin" dediler. 

Şuayb: "Ey kavmim! Sizce kabilem Allah'tan daha mı üs

tün ki O'nu hiçe sayarak yüz çevirdiniz? Doğrusu Rab

bim, bütün yaptıklarınızı bilmektedir." 

"Ey kavmim! Elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü 

ben, görevimi yerine getirmeye devam edeceğim. Kimin 

yalan söylediğini ve küçük düşüren azaba kimin uğraya

cağını yakında anlayacaksınız. Bekleyin, doğrusu ben de 

sizinle beraber beklemekteyim" dedi. 
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94 Azabımızın gerçekleşme zamanı gelince, Şuayb'ı ve ona 

iman edenleri rahmetimizle kurtardık. Zalimler de korkunç 

bir gürültüye yakalandı, oldukları yerde serilip kaldılar. 
9 5 Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Semûd kavmi nasıl yok 

olup gittiyse, Medyen kavmi de onun gibi yok olup gitti. 
9 6 - 9 7 Musa'yı da, âyetlerimizle ve apaçık bir yetki ile Firavun'a 

ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar, kendilerini doğ

ru yoldan alıkoyduğu halde Firavun'un ardından gittiler. 
9 8 Oysa Firavun, Kıyamet Günü kavminin önüne düşecek ve 

onları cehenneme götürecektir. Varacakları yer ne kötüdür! 
9 9 İşte onlar dünyada da, ahirette de Allah'ın lanetine uğra

mışlardır. Paylarına düşen ne kötüdür! 
1 0 0 Sana anlattığımız bu olaylar birçok şehir halkının başından 

geçmiştir. O şehirlerin bir kısmının yıkıntıları hâlâ durmak

tadır, bir kısmı da biçilmiş ekin gibi yok olup gitmiştir. 
1 0 1 Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. 

Rablerinin hükmü gerçekleştiğinde, Allah'ın yanısıra yal

varıp yakardıklan ilahlar, onlara zarar vermekten başka 

bir işe yaramadı. 
1 0 2 İşte Rabbin, halkı zalim olan şehirleri böyle cezalandırır. 

Çünkü O, çok acıklı ve çok çetin cezalandırır. 
1 0 3 Bu anlatılanlarda, ahiret azabından korkan kimselerin 

alacağı ibretler vardır. O Gün bütün insanlar bir araya 

toplanacak ve her şey apaçık ortaya serilecektir. 
1 0 4 Biz onu belli bir süreye kadar ertelemekteyiz. 
1 0 5 O Gün geldiğinde, kimse Allah'ın izni olmadan konuşa

maz. İçlerinden kimi mutsuz, kimi de mutludur. 
1 0 6 Mutsuzların yeri ateştir. Orada ah edip inlerler. 
1 0 7 Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer yerinde durdukça 

onlar orada kalacaklar. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. 
1 0 8 Mutlu kılınanlar ise, Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve 

yer yerinde durdukça cennette kalacaklar. İşte bu, kesin

tisiz bir lütuftur. 
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ıo9. onların taptıklarının bâtıl ve boş olduğundan kuşkun ol

masın. Çünkü onlar da ataları gibi bâtıl ve boş şeylere ta

pıyorlar. Yaptıklarının karşılığını tam olarak vereceğiz. 
1 1 0 Gerçek şu ki, Musa'ya da Kitap verdik; ama onun hakkın

da aynlığa düştüler. Rabbinin önceden verdiği bir söz ol

masaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Çünkü onlar 

Kur'an hakkında derin bir kuşku içindeydi. 
1 1 1 Doğrusu Rabbin, yaptıklarının karşılığım tam olarak vere

cektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından haberdardır. 
1 1 2 Öyleyse sana emredildiği gibi dosdoğru ol, seninle beraber 

Allah'a yönelenlerde dosdoğru olsunlar. Allah'ın koyduğu sı

nırlan aşmayın. Çünkü O, bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
1 1 3 Sakın zalimlere en küçük bir eğilim göstermeyin, yoksa 

ateşe atılırsınız. Allah'tan başka sığınağınız olmaz, kimse

den yardım da göremezsiniz. 
1 1 4 Gündüzün başında, sonunda ve gecenin başlangıcında 

namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri yok eder. Bu, ku

lak verenlere bir öğüttür. 
1 1 5 Sonuna kadar dayan. Çünkü Allah, iyi davrananların 

emeğini boşa çıkarmaz. 
1 1 6 Sizden önceki kuşaklar arasından fesadı engelleyecek kim

seler çıkmadı. Bunu ancak, fazilet sahibi pek az kimse yap

tı. Biz de onlan kurtardık. Zulmedenler ise, kendilerini yoz-

laştıran hazlann peşine düşerek günaha gömüldüler. 
1 1 7 Yoksa Rabbin, birbirlerine karşı dürüst davrandıklan sü

rece bir toplumu zulmederek yok etmez. 
1 1 8 Rabbin dileseydi, bütün insanlann aynı şekilde düşün

mesini sağlardı. Fakat böyle yapmadığı için farklı görüş

lere sahiptirler. 
1 1 9 Ancak, Rabbinin merhamet ettiği kimseler bunun dışın

dadır. Oysa Allah herkesi, lütfuna erişmeleri için yarat

mıştır. Buna rağmen Rabbinin, "Cehennemi cin ve insan

larla dolduracağım" sözü gerçekleşecektir. 
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120 Sana, elçilerin başından geçen olaylardan kalbini pekiştire
cek her şeyi anlatıyoruz. Böylece sana hakikat ulaşıyor, 
iman edenlere de öğüt verilmiş ve hatırlatma yapılmış oluyor. 

121-122. j m a n etmeyenlere: "Elinizden geleni yapın, çünkü biz de 
elimizden geleni yapacağız. Bekleyin, çünkü bizde bekle
mekteyiz" de. 

123 Göklerde ve yerde gaybı ancak Allah bilir. Bütün işler 
O'na döndürülür. Öyleyse ancak O'na kulluk et ve ancak 
O'na güven. Çünkü Rabbin, yaptıklarınızın hiçbirinden 
habersiz değildir. 

12- YUSUF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 111 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, râ. Bunlar, apaçık Kitab'm âyetleridir. 
2 Onu,apaçık bir mesaj olarak indirdik ki anlayabilesiniz. 
3 Bu Kur'an'ı vahyederken onu sana en güzel üslupla akta

rıyoruz. Çünkü sen daha önce bunlan bilmezdin. 
4 Bir zamanlar Yusuf, babasına: "Babacığım! Ben düşümde 

onbir yıldızla, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gör
düm" demişti. 

5 Babası dedi ki: "Yavrum, düşünü kardeşlerine anlatma. 
Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın 
apaçık düşmanıdır." 

6 "Demek ki Rabbin seni de elçi seçecek ve sana olayların 
yorumunu öğretecek. Daha önce, ataların İbrahim ve İs-
hâk'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yâkup soyuna 
da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin, her şeyi bilir, 
hikmet sahibidir." 

7 Gerçek şu ki, Yusuf ve kardeşlerinin başından geçenlerde 
hakikati öğrenmek isteyen herkesin alacağı dersler vardır. 

8 Yusuf un kardeşleri: "Sayımız bu kadar çok olduğu halde, 
babamız Yusuf u ve kardeşini daha çok seviyor. Doğrusu 
o, açık bir yanlışlık yapıyor." 
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9 "Öyleyse Yusuf u öldürün veya ıssız bir yere atın ki, babanız 

sadece sizi sevsin. Sonra da, iyi kimseler olursunuz" dedi. 
1 0 İçlerinden biri: "Yusuf u öldürmeyin. Eğer ona mutlaka 

bir şey yapacaksanız, onu yolcuların bulabileceği bir ku

yuya atın" dedi. 
1 1 Bunun üzerine babalarına: "Ey babamız! Onun iyiliğini 

istediğimiz halde Yusuf u bize niçin güvenmiyorsun?" 
1 2 "Yarın onu bizimle gönder de gezip oynasın. Biz onu her 

türlü tehlikeden koruruz" dediler. 
13 Babalan: "Onu götürmenizden endişeleniyorum; farkında ol

madığınız bir sırada onu kurt kapar diye korkuyorum" dedi. 
1 4 "Sayımız bu kadar kalabalıkken onu kurt kaparsa, biz 

aciz sayılırız" dediler. 
1 5 Yusuf u götürüp bir kuyuya atmaya karar verdiklerinde 

ona: "Bu yaptıklarım, beklemedikleri bir sırada onlara bil

direceksin" diye vahyettik. 
1 6 Akşam üstü ağlayarak babalarına geldiler. 
1 7 "Ey babamız! Yusuf u eşyalarımızın yanında bırakıp ya-

nşmaya gitmiştik. Bu arada onu kurt kapmış. Biz ne ka

dar doğru söylesek de sen bize inanmayacaksın" dediler. 
1 8 Onun başka bir kana bulanmış gömleğini gösterdiklerin

de, babalan: "Anlaşılan, nefsiniz sizi kötü bir işe sürükle

miş. Artık bana güzelce sabretmek düşüyor. Anlattıklan-

nıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir" dedi. 
1 9 Bir kervan geldi ve sucularım kuyuya gönderdiler. Sucu 

kovasmı sarkıtınca: "Müjde! Kuyuda bir erkek çocuk var" 

dedi. Onu satmak üzere yanlarında götürdüler. Oysa Al

lah, yaptıklarını görmekteydi. 
2 0 Sonunda onu, düşük bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. 

Çünkü onun fazla değerli olmadığım düşünüyorlardı. 
2 1 Mısır'da onu satın alan adam, kansına: "Ona güzel bak, 

belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz" dedi. 

Böylece, olayların yorumunu öğretmek için Yusuf u oraya 
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yerleştirdik. Allah dilediğini yapar, ama insanların çoğu 

bunu bilmez. 
2 2 Olgunlaştığı zaman ona sağlam bir muhakeme gücü ve ilim 

bağışladık. İşte Biz, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. 
2 3 Kaldığı evin hanımı onunla olmak istedi. Kapılan arkadan 

kilitleyip: "Haydi gel" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım. Çün

kü efendim bana güzel baktı. Haksızlık edenler iflah ol

maz" dedi. 
2 4 Gerçekten kadm onu arzuluyordu, o da kadım... Rabbi-

nin burhanı içine doğmamış olsaydı nefsine uyacaktı. 

Böylece onu her türlü kötülükten ve çirkinlikten alıkoy

duk. Çünkü o, samimi kullarımızdan biriydi. 
2 5 Derken, kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf un gömleği

ni arkasından yırttı. Kapının önünde kadının kocasıyla 

karşılaştılar. Kadm: "Karma kötülük etmek isteyen bir 

kimsenin cezası, hapsedilmekten veya can yakıcı bir aza

ba uğratılmaktan başka ne olabilir?" dedi. 

26-27. Yusuf: "Asıl o benimle olmak istedi" dedi. Kadınm yakın

larından biri: "Eğer gömlek önden yırtılmışsa kadın doğ

ru, erkek yalan söylüyor; arkadan yırtılmışsa kadm ya

lan, erkek doğru söylüyor" dedi. 
2 8 Adam gömleğin arkadan yırtıldığını görünce, kadına: 

"Belli ki bu sizin tuzaklarınızdan biri. Çünkü sizin tuzağı

nız çok korkunçtur." 

29. «Yusuf, sen bu olaydan kimseye bahsetme. Kadm, sen de 

günahının bağışlanmasını dile. Çünkü hatalısın" dedi. 
3 0 Şehirdeki bazı kadınlar, birbirlerine: "Vezirin karısı köle-

siyle olmak istemiş. Kadm onun aşkından deliye dönmüş. 

Biz onun apaçık bir şaşkınlık içinde olduğunu görüyoruz" 

demeye başladılar. 
3 1 Kadm onların dedikodularım duyunca, onları evine çağır

dı. Onlara büyük bir ziyafet hazırladı ve her birine birer 

bıçak verdi. Sonra Yusuf a: "Onların yanma çık" dedi. Ka-
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dınlar onu görünce, şaşkınlıktan ellerini kestiler ve: 

"Aman Allah'ım! Bu bir insan olamaz, olsa olsa çok güzel 

bir melektir" dediler. 
3 2 Kadın: "Beni bu genci arzuladığım için kınıyordunuz. 

Evet, ben onunla olmak istedim, ama o iffetli kalmak is

tedi. Eğer isteğimi yerine getirmezse hapse atılacak ve kü

çük düşecek" dedi. 
3 3 Yusuf: "Rabbim! Hapse girmek, bunlann isteğini yerine 

getirmekten daha iyidir. Eğer beni onların tuzaklarından 

korumazsan, ayartmalarına kapılır, cahillerden biri olu

rum" dedi. 
3 4 Rabbi onun isteğini kabul etti ve onu onların tuzakların

dan korudu. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
3 5 Bu delillere rağmen, onu yine de bir süre hapsetme gere

ği duydular. 
3 6 Hapse onunla birlikte iki genç daha girmişti. Onlardan bi

ri bir gün: "Düşümde şaraplık üzüm sıktığımı gördüm" 

dedi. Diğeri ise: "Başımda, kuşların yediği bir ekmek taşı

dığımı gördüm" dedi. "Senin iyi bir kimse olduğunu görü

yoruz. Bize bunları yorumla" dediler. 
3 7 Yusuf dedi ki: "Yiyeceğiniz yemek önünüze gelmeden düş

lerinizi yorumlayabilirim. Bu söylediklerim, Rabbimin bana 

öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a iman etmeyen ve 

ahireti inkar eden bir toplumun dinini terkettim." 
3 8 "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. 

Çünkü Allah'a ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın 

bize ve bütün insanlara bağışladığı bir lütfudur. Ama in

sanların çoğu şükretmiyor." 
3 9 "Ey hapishane arkadaşlarım! Çok sayıda rabbe inanmak 

mı daha doğrudur, yoksa her şeye egemen olan tek Al

lah'a inanmak mı? 
4 0 "O'nun yanısıra taptıklarınız, haklarında Allah'ın hiçbir 

delil indirmediği, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimler-
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den başka bir şey değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O 

ancak Kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. İşte doğru 

din budur, ama insanların çoğu bunu bilmiyor." 
4 1 "Ey hapishane arkadaşlarım! Biriniz efendisine içki suna

cak, diğeriniz ise asılacak ve başım kuşlar yiyecek. Yoru

munu istediğiniz husus, bu şekilde karara bağlanmıştır." 
4 2 Kurtulacağını umduğu kimseye: "Efendine benden bah

set" dedi. Ama şeytan ona, efendisine Yusuf tan bahset

meyi unutturdu. Bu nedenle Yusuf, birkaç yıl daha ha

piste kaldı. 
4 3 Bir gün kral: "Düşümde yedi zayıf ineğin, yedi semiz ine

ği yediğini; yedi yeşil, yedi de kuru başak gördüm. Ey ile

ri gelenler! Eğer düş yorumlamasını biliyorsanız düşümü 

yorumlayın" dedi. 
4 4 Onlar: "Bunlar karışık düşler. Biz bunların gerçek yoru

munu bilmeyiz" dediler. 
4 5 Bu olay üzerine, hapisten kurtulan kimse Yusuf u hatır

ladı ve: "Beni hapishaneye gönderin de size onun yoru

munu bildireyim" dedi. 
4 6 Yusuf un yanma varınca: "Ey doğru sözlü Yusuf! Yedi za

yıf ineğin, yedi semiz ineği yemesi, yedi yeşil başakla yedi 

kuru başağm ne anlama geldiğini söyle de gidip diğer in

sanlara haber vereyim" dedi. 
4 7 Yusuf dedi ki: "Her zaman olduğu gibi, tarlalarınızı yedi yıl 

boyunca ekip biçin. Ama kaldırdığmız ekini, yemek için ayı

racağınız az bir miktar dışmda, başağında bırakın." 
4 8 "Bunun ardından gelecek yedi kurak yılda, ayırdığınız az 

bir miktarın dışında, bütün stoklarınız bitecek." 
4 9 . "Bundan sonra bolluğa kavuşacağınız ve her türlü ürünü 

elde edeceniz bir yıl gelecek." 
5 0 Kral: "Onu bana getirin" dedi. Elçi Yusuf un yanına vardı

ğında Yusuf, elçiye: "Efendine dön de, ellerini kesen ka

dınlar hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmasını iste. Çünkü 

Rabbim onların kurduğu tuzağı çok iyi bilir" dedi. 
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5 1 Kral, kadınlara: "Yusuf un gönlünü çelmekle ne elde et

mek istiyordunuz?" dedi. "Allah şahit, onun hiçbir kötü

lüğünü görmedik" dediler. Vezir'in kansı: "Şimdi gerçek 

ortaya çıktı. Onunla olmak isteyen bendim. O doğru söy

lemektedir" dedi. 
5 2 Bunun üzerine Yusuf: "Amacım, efendimin yokluğunda 

ona ihanet etmediğimi ve Allah'ın, hainlerin tuzağmı ba

şarıya ulaştırmadığını bilmesini sağlamaktı." 
5 3 "Yine de kendimi temize çıkarmak niyetinde değilim. Çün

kü, Rabbimin merhamet ettikleri hariç, nefis, insanı kö

tülüğe sürükleyebilir. Doğrusu Rabbim çok bağışlayıcıdır, 

çok merhametlidir" dedi. 
5 4 Kral: "Onu bana getirin, yanıma alayım" dedi. Onunla ko

nuşunca: "Bugün yanımızda sağlam ve güvenilir bir yere 

sahipsin" dedi. 
5 5 Yusuf: "Ülkenin kaynaklarının sorumluluğunu bana ver. 

Çünkü ben, bu işi iyi bilir, kaynakları iyi korurum" dedi. 
5 6 Böylece Yusuf u oraya yerleştirdik, orada dilediği gibi dav

ranırdı. Dilediğimizi rahmetimize eriştiririz, ama iyi dav

rananların emeğini boşa çıkarmayız. 
5 7 İman edip Allah'a karşı gelmekten çekinenler için ahiret 

ödülü daha hayırlıdır. 
5 8 Yıllar sonra Yusuf un kardeşleri gelip huzuruna çıktılar. 

O onları tanıdı, ama onlar onu tanımadılar. 
5 9 Yüklerini hazırlatınca: "Bir daha geldiğinizde baba bir 

kardeşinizi de getirin. Erzaklarınızı tam olarak verdiğimi 

ve sizi güzel bir şekilde ağırladığımı gördünüz." 
6 0 "Eğer onu getirmezseniz, benden bir ölçek bile bir şey ala

mazsınız. O takdirde asla yanıma yaklaşmayın" dedi. 
6 1 "Babasmı ikna etmeye çalışırız. Umarız bunu başarırız" 

dediler. 
62 Yusuf, görevlilere: "Sermayelerini de yüklerinin içine koyun. 

Evlerine vardıklarında bunu farkedip geri gelsinler" dedi. 
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6 3 Babalarının yanma döndüklerinde: "Ey babamız! Erzak 

almamız yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle gönder de yi

ne erzak alalım. Biz onu mutlaka koruruz" dediler. 
6 4 Babalan: "Size daha önce kardeşini emanet etmiştim, 

şimdi de bunu mu istiyorsunuz? En iyi koruyan Allah'tır, 

çünkü en çok acıyan O'dur" dedi. 
6 5 Yüklerini açtıklannda sermayelerinin geri verilmiş oldu

ğunu gördüler. "Ey babamız! Daha ne istiyoruz! İşte gö

türdüğümüz sermaye de geri verilmiş. Kardeşimizi korur, 

evimize yine erzak getirir, bir deve yükü de fazla alırız. 

Çünkü bu getirdiğimiz pek az sayılır" dediler. 
6 6 Babalan: "Onu bana geri getireceğenize Allah adına ye

min etmedikçe onu sizinle göndermem. Ancak, ölümle 

yüz yüze kalırsanız başka" dedi. Yeminle söz verdiklerin

de: "Bu konuştuklanmıza Allah şahittir." 
6 7 "Ey oğullanm! Şehre tek kapıdan değil, değişik kapılar

dan girin. Gerçi ben, Allah'tan gelecek hiçbir belaya engel 

olamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben O'na güveniyo

rum. Güvenecek olanlar da O'na güvensinler" dedi. 
68 Şehre babalannın dediği şekilde girdiler. Gerçi bu, Allah'tan 

gelecek hiçbir belaya engel olamazdı. Yakup, oğullarını ko

rumak için böyle söylemişti. Çünkü o, kendisine öğrettiği

miz bir bilgiye sahipti. Ama insanlann çoğu bunu bilmiyor. 
6 9 Yusuf un huzuruna çıktıklannda, Yusuf kardeşini gizlice 

bağnna basarak: "Ben senin öz kardeşinim, artık onlann 

yaptığına üzülme" dedi. 
7 0 Yüklerini hazırlatınca, kralın su kabını kardeşinin yükü

ne koydurdu. Sonra bir adam: "Ey kafile! Siz hırsızlık 

yaptınız" diye bağırdı. 
7 1 Geri dönüp: "Ne vitirdiniz?" dediler. 
72 "Kralın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü er

zak verilecek" dediler. Biri: "Ben de buna kefilim" dedi. 
7 3 . Onlar: "Allah'a andolsun ki, biz buraya fesat çıkarmaya 

da, hırsızlık yapmaya da gelmedik" dediler. 
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7 4 Görevliler: "Eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası ne?" 

dediler. 
7 5 "Su kabı kimin yükünde bulunursa o alıkonulur. Biz za

limleri böyle cezalandırırız" dediler. 
7 6 Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce onların yüklerini 

aramaya başladı. Sonra onu öz kardeşinin yükünden çı

kardı. İşte Yusuf a böyle bir plan ilham ettik. Allah böyle 

dilemeseydi, kralın kanunlanna göre kardeşini alıkoya

mazdı. Dilediğimizi yüksek seviyelere çıkarırız. Ama her 

ilim sahibinin üstünde her şeyi bilen Allah vardır. 
7 7 . "Bu hırsızlık yapmış olabilir, çünkü daha önce kardeşi de 

hırsızlık yapmıştı" dediler. Yusuf, düşüncelerini açığa 

vurmadı. İçinden: "Sizin durumunuz çok kötü. Allah ne 

söylediğinizi çok iyi biliyor" dedi. 
7 8 "Ey Vezir! Onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içi

mizden birini al. Senin iyi bir kimse olduğunu görüyoruz" 

dediler. 
7 9 Yusuf: "Yitiğimizi yükünden bulduğumuz kimseden baş

kasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Eğer öyle yaparsak, 

haksızlık etmiş oluruz" dedi. 
8 0 Ondan umutlarını kesince, aralarında konuşmak için bir 

tarafa çekildiler. Büyükleri: "Babanızın sizden Allah adı

na söz aldığını, daha önce Yusuf hakkında da aşın gitti

ğinizi biliyorsunuz. Ben artık, babam izin verinceye veya 

en güzel karan veren Allah lehimde bir karar verinceye 

kadar buradan aynlmayacağım" dedi. 

8i-82 " B a n a n a dönüp: 'Ey babamız! Oğlun hırsızlık yaptı. Biz 

ancak gördüğümüzü söylüyoruz. İşin içyüzünü bilmiyoruz. 

İstersen kaldığımız şehrin halkına ve beraber geldiğimiz ker

vancılara da sor. Biz kesinlikle doğru söylüyoruz' deyin." 
8 3 Olup biteni anlattıklan zaman babalan: "Nefsiniz sizi kö

tü bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce sabretmek dü

şüyor. Umarım Allah onlan bana geri kavuşturur. Çünkü 

O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir" dedi. 
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84 Onlardan ayrılıp: "Vah Yusuf a!" dedi. Acısını içine attı

ğından dolayı gözleri görmez oldu. 
8 5 "Allah'a andolsun ki, Yusuf diye diye ya bitkin düşeceksin 

ya da kendini helak edeceksin" dediler. 
8 6 "Ben acımı ve kederimi sadece Allah'a şikayet ediyorum. 

Allah katından, sizin bilmediğiniz şeyi biliyorum" dedi. 
8 7 "Ey oğullarım! Gidip Yusuf u ve kardeşini arayın. Allah'ın 

rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü Allah'ın rah

metinden ancak kâfirler umut keser." 
8 8 Kardeşleri Yusuf un yanma varıp: "Ey vezir! Yine yiyecek 

sıkıntısına düştük ve az bir sermaye ile geldik. Erzakımı

zı tam ver, ayrıca bize bağışta bulun. Çünkü Allah, bağış

ta bulunanları ödüllendirir" dediler. 
8 9 Yusuf: "Cahillikle Yusuf a ve öz kardeşine ne yaptığınızın 

farkında mısınız?" dedi. 
9 0 "Yoksa sen Yusuf musun?" dediler. "Evet, ben Yusuf um, 

bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'a 

karşı gelmekten çekinir ve sabrederse bilsin ki, Allah, iyi 

davrananların emeğini boşa çıkarmaz" dedi. 
9 1 "Allah'a andolsun ki, Allah seni bizden üstün kılmıştır. 

Biz hatalıydık" dediler. 
9 2 Yusuf: "Bugün sizi kınayacak değiliz. Allah, günahlarınızı 

bağışlayabilir. Çünkü en merhametli olan O'dur." 
9 3 "Bu gömleğimi götürüp babamın yüzüne sürün de gözleri 

açılsın. Sonra bütün ailenizi alarak yanıma gelin" dedi. 
9 4 Kervan Mısır'dan ayrılınca, babalan: "Ben Yusuf un ko

kusunu alıyorum, sakın bana bunak demeyin" dedi. 
9 5 "Andolsun ki, sen hâlâ eski şaşkmlığındasın" dediler. 
9 6 Müjdeci gelip de gömleği Yakub'un yüzüne sürünce, göz

leri tekrar görmeye başladı. "Ben size, 'Allah katından si

zin bilmediğinizi bilirim' demedim mi?" dedi. 
9 7 "Ey babamız! Günahlanmızın bağışlanmasını dile. Çünkü 

biz, günah işlemiştik" dediler. 
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98 "Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim. Çünkü O, çok 

bağışlayıcıdır, çok merhametlidir" dedi. 
99 Yusuf un huzuruna vardıklarında, Yusuf ana-babasını 

bağrına basıp: "Allah'ın izniyle, güven içinde Mısır'a yerle

şin" dedi. 
100 Ana-babasını koltuğa oturttu. Hep beraber Allah'a secde 

ettiler. Yusuf: "Ey babacığım! İşte bu, daha önce gördü

ğüm düşün yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Beni 

hapisten çıkarmakla ve şeytan benimle kardeşlerimin 

arasım açmışken sizi çölden getirmekle Rabbim bana iyi

likte bulunmuştur. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufta 

bulunur. Çünkü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir." 
101 "Rabbim! Bana egemenlik bağışladın ve olayların yoru

munu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, 

ahirette de koruyucum Sen'sin. Canımı müslüman olarak 

al ve beni salihler araşma kat" dedi. 
102 Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Çünkü on

lar tuzak kurmak için toplandıklarında yanlarında değildin. 
1 0 3 Ne kadar istersen iste, insanların çoğu yine de iman etmez. 
104 Oysa buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. 

Bu, insanlar için sadece bir öğüttür. 
1 0 5 Göklerde ve yerde nice âyet var. Ama yanlarından yüz çe

virerek geçerler. 
1 0 6 Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmaz. 
107 Peki onlar, Allah'ın azabmm ummadıkları bir sırada baş

larına gelmesinden veya kıyametin ansızın kopmasından 

güvendeler mi? 
108 De ki: "İşte benim yolum: Ben insanları basiretle Allah'ın yo

luna çağırıyorum, bana uyanlar da öyle yapıyor. Allah, her 

türlü eksiklikten uzaktır. Ben O'na ortak koşan biri değilim." 
1 0 9 Senden önce de diğer toplumlara elçiler gönderdik. Yeryü

zünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonunun na

sıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah'a karşı gelmekten çe-
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kinenler için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Düşünmüyor 

musunuz? 
1 1 0 Bütün umutlannı yitirdikleri ve tamamen yalancılıkla it

ham edildikleri bir sırada elçilerimize yardım ettik ve dile

diğimizi kurtardık. Çünkü günahkarlar azabımızdan kur

tulamaz. 
1 1 1 Andolsun ki, onlann başından geçenlerde akıl sahipleri

nin alacakları ibretler vardır. Bu Kur'an, uydurulabilecek 

bir söz değildir; önceki vahiylerden kalanları doğrulayan, 

her şeyi açıklayan, iman edenlere de yol gösteren ve rah

met olan bir Kitap'tır. 

13- RA'D SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 43 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mîm, râ. Bunlar, Rabbinin katından sana hak 

olarak indirilen Kitab'm âyetleridir. Ama yine de insanla

rın çoğu iman etmez. 
2 Gökleri, gördüğünüz gibi direksiz yükselten, sonra da 

egemenlik koltuğuna kurulan Allah'tır. Her biri belli bir 

süreye kadar hareket edecek olan güneşin ve ayın, koy

duğu yasalara uymasını sağlayan, işleri çekip çeviren 

O'dur. Bütün âyetleri iyice açıklıyor ki, Rabbinize kavuşa

cağınıza kesin olarak inanasmız. 
3 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren, üzerinde 

dağlar ve ırmaklar var eden, her türlü bitkiden iki cins ya

ratan ve gündüzün ardından geceyi getiren O'dur. Bütün 

bunlarda, düşünen kimseler için âyetler vardır. 
4 Hepsi de aynı suyla sulanan birbirine bitişik toprak par

çalarında, üzüm bağlan, ekinler ve bir kökten sürgün ve

rip küme halinde ya da tek basma boy veren hurma ağaç

lan vardır. Fakat onlann şekil ve tatlannı birbirinden 

farklı kılıyoruz. Doğrusu bunda, düşünen kimseler için 

âyetler vardır. 
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5 Şaşılacak bir söz varsa, bu, Rablerini inkar edenlerin: 

"Ölüp toprak olduğumuz zaman yeniden mi diriltilece

ğiz?" demeleridir. İşte onlar, boyunlarına demir halkalar 

geçirilerek temelli kalacakları cehenneme atılacaklardır. 
6 Kendilerinden öncekilerin başına gelenleri bildikleri hal

de, senden, iyilikten önce kötülük isterler. Doğrusu Rab¬ 

bin, işledikleri zulümlere rağmen insanlara karşı çok 

merhametlidir, ama azabı da çok çetindir. 
7 Kâfirler: "Neden ona Rabbinden bir mucize indirilmiyor?" 

derler. Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplumun bir yol 

göstericisi vardır. 
8 Allah, her dişinin neye gebe kaldığını ve rahimlerin neyi ne 

kadar erken bırakacağını, neyi ne kadar bekleteceğini bilir. 

Çünkü O, her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmaktadır. 
9 Yaratılmışların idrak edemedikleri şeyleri de, idrak ettik

leri şeyleri de tam olarak bilir. Çünkü O, çok büyüktür, 

çok yücedir. 
10 O'nun açısından, düşüncesini gizleyenle açığa vuran, kö

tülüğü gizli işleyenle açıktan işleyen arasında hiçbir fark 

yoktur. 
11 İnsan, kendisini önünden ve ardından izleyip, Allah'ın 

takdirine karşı koruyacak güçler olduğunu mu sanıyor? 

İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe, Allah onlann duru

munu değiştirmez. Allah bir toplumun felakete uğraması

nı dilerse, buna kimse engel olamaz. Çünkü onlann, ken

dilerini Allah'a karşı koruyabilecek kimseleri yoktur. 
12 Hem korkutmak, hem de umut vermek için şimşeği çak

tıran ve yağmur yüklü bulutlan oluşturan O'dur. 
13 Gök gürültüsü O'nun yüceliğini göstermekte, melekler de 

korku içinde O'nu yüceltmektedir. Ve O, yıldıranlarla di

lediğini çarpmaktadır. Buna rağmen, Allah planını uygu

lamak için sınırsız bir güce sahip olduğu halde onun hak

kında tartışıp duruyorlar. 
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1 4 Yardım ancak Allah'tan istenmelidir. Çünkü insanların 

O'nun yanısıra yalvardıklan varlıklar kendilerine karşılık 

veremezler. Onlann durumu, avuçlannı suya doğru uza

tıp bekleyen kimsenin durumuna benzer. Oysa bu şekil

de su ona asla ulaşmayacaktır. Kâfirlerin yalvarıp yakar

ması boşunadır. 
1 5 Göklerde ve yerde olan her canlı ve bunların gölgeleri, is

ter istemez, sabah akşam Allah'a boyun eğer. 
1 6 De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır.'' 

De ki: "O'nun yanısıra kendilerine bir fayda sağlayama

yan, gelecek bir zarara da engel olamayan şeylere mi sığı

nıyorsunuz?" De ki: "Körle gören, koyu karanlıkla aydın

lık bir olur mu?" Yoksa Allah'ın, O'nun gibi yaratabilen 

ortaklan olduğuna inanıyorlar da onların yaratmalan Al

lah'ın yaratmasına mı benziyor? De ki: "Her şeyi yaratan 

ve her şeye egemen olan sadece Allah'tır." 
1 7 Gökten su indirdiğinde, dere yataklan köpürmüş sularla 

dolup taşar. Süs ve kullanım eşyası yapmak için ateşte 

erittiğiniz madenlerin de böyle köpükleri olur. Allah, hak

kı ve bâtılı böyle bir benzetmeyle açıklıyor. Köpük kaybo

lup gider; insanlann faydalandığı kısım ise geride kalır. 

İşte Allah, böyle benzetmeler yapar. 
18 Rablerinin çağnsına uyanlar en güzel karşılığı alacaklardır. 

O'nun çağnsına uymayanlar ise, yeryüzündekilerin hepsi

ne, hattâ iki katma sahip olsalardı, azaptan kurtulmak için 

onu vermek isterlerdi. İşte onlann hesabı çok kötüdür, va-

racaklan yer de cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir! 
1 9 Rabbinden sana indirilenin hakikat olduğunu bilenle, 

ona karşı kör olan bir midir? Bundan ancak akıl sahiple

ri öğüt alır. 
2 0 Onlar, Allah'a verdikleri söze bağlılık gösterirler, sözlerin

den caymazlar. 
2 1 . Allah'ın sıkı tutulmasını istediği bağlan sıkı tutarlar. Rab¬ 

lerinden çekinir, hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar. 
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2 2 2 4 Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler. Namazı kılarlar. 

Kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli, açık başkalarını 

da faydalandırırlar. Kötülüğe iyilikle karşılık verirler. İşte 

onlar, atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olan

larla beraber huzur dolu sonsuz mutluluk cennetlerine 

gireceklerdir. Melekler, kapılardan yanlarına yaklaşarak: 

"Size esenlikler dileriz. Sabrettiğiniz için ne güzel nimet 

kazandınız" derler. 
2 5 Ama Allah'a verdikleri sözden cayan, Allah'ın sıkı tutul

masını istediği bağlan koparan ve yeryüzünde fesat çıka

ranlar, Allah'ın rahmetinden faydalanamayacaklar ve ahi-

rette en kötü yere atılacaklardır. 
2 6 Allah, dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini de belli 

bir ölçüye göre verir. Durum böyle olduğu halde, onlar 

dünya hayatıyla avunuyorlar. Oysa ahirete göre dünya 

hayatı, geçici bir hazdan ibarettir. 
2 7 Kâfirler: "Neden ona Rabbinden bir mucize indirilmiyor?" 

derler. De ki: "Allah dilediğini saptırır, ama Kendisine yö

neleni de doğru yola iletir." 
2 8 "Çünkü onlar iman etmiş ve kalpleri Allah'ın zikriyle hu

zura kavuşmuştur. İyi bilin ki, kalpler ancak Allah'ın zik

riyle huzura kavuşur." 
2 9 İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Çünkü onlar, 

güzel bir karşılık elde edeceklerdir. 
3 0 Seni, kendilerinden önce pek çok nesil geçmiş olan ve 

rahmeti sonsuz olan Allah'ı inkar eden bir topluma, sana 

vahyettiğimizi duyurman için gönderdik. De ki: "Benim 

Rabbim O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O'na dayandım, 

sonunda da O'na döneceğim." 
3 1 Eğer onlara, dağlan yerinden oynatan, yeryüzünü parça

layan ve ölüleri konuşturan bir mesaj indirilseydi, ona da 

inanmazlardı. Hayır, karar verme yetkisi bütünüyle Al

lah'a aittir. İman edenler, Allah'ın dilediği takdirde bütün 

insanlan doğru yola eriştirebileceğini hâlâ anlamadılar 
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mı? Yaptıkları kötülüklerden dolayı, kâfirlerin başına ya 

da yurduna, Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye kadar fe

laketler gelir. Çünkü Allah, sözünden caymaz. 
32 Senden önceki elçiler de alaya alındı. Kâfirlere bir süre fır

sat verdim, ama sonunda kıskıvrak yakaladım. Kendileri

ni nasıl cezalandırdığımı gördüler. 
3 3 Her canlının yaptığını gördüğü halde Allah'a ortaklar koş

tular. De ki: "Öyleyse onlara isim verin bakalım! Yoksa Al

lah'a, yeryüzünde O'nun bilmediği bir şeyi mi haber veri

yorsunuz? Yoksa bunu laf olsun diye mi konuşuyorsu

nuz?" Kafirlere bozuk inançları çekici gösteriliyor ve doğ

ru yoldan çevriliveriyorlar. Allah'ın saptırdığını kimse 

doğru yola getiremez. 
3 4 Onlar, dünya hayatında azap içindedirler. Ahiret azabı ise 

daha çetindir. Onlan Allah'a karşı koruyabilecek kimse 

de yoktur. 
3 5 Allah'a karşı gelmekten çekinenlere söz verilen cennet 

şöyledir: İçinden sular akmaktadır. Meyveleri ve gölgelik

leri süreklidir. İşte Allah'a karşı gelmekten çekinenlerin 

ödülü budur. Kâfirlerin varacağı yer ise ateştir. 
3 6 Kendilerine bu Kitab'ı indirdiklerimiz, bundan dolayı se

vinirler. Diğer dinlerin mensupları içinde onun bir kısmı

nı inkar edenler var. De ki: "Bana sadece Allah'a kulluk 

etmem ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamam emredildi. 

Ben ancak O'na yalvarırım, sonunda da O'na döneceğim." 
37 Bu Kur'an'ı açık bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Sana 

gelen ilimden sonra onlann nevalarına uyacak olursan, Al

lah'a karşı ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulabilirsin. 
3 8 Senden önce de, eş ve çocuklan olan nice elçi gönderdik. 

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi mucize gösteremez. Her 

dönemin bir Kitab'ı vardır. 
3 9 Allah dilediği mesajı yürürlükten kaldınr, dilediğini bıra

kır. Çünkü vahyin kaynağı O'nun katmdadır. 
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4 0 Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek 

de, seni öldürsek de sana düşen sadece mesajı duyur

maktır. Hesap görmek ise Bize düşer. 
4 1 Yeryüzünü, sahip olduğu iyi şeylerden yoksun bırakarak 

yokladığımızı görmüyorlar mı? Allah bir şeyin olmasına 

karar verdiği zaman kimse O'nun karannı değiştiremez. 

O, hesabı çok çabuk görür. 
4 2 Onlardan öncekiler de entrikalar çevirdi. Ama Allah dile

medikçe hiçbir entrika kimseye zarar veremez. O, herke

sin hakettiğini bilir. Kafirler, kimin geleceğinin hayırlı ol

duğunu yakında anlayacaklardır. 
4 3 Kâfirler: "Sen, Allah tarafından gönderilmiş biri değilsin" 

derler. De ki: "Aramızda şahit olarak Allah ve bu Kitab'ı 

anlayanlar yeter." 

14- İBRAHİM SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 52 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, râ. Bu Kitap sana, Rabbinin izniyle insanları Ko

yu karanlıktan aydmlığa; yüce ve övülmesi gereken Al

lah'ın yoluna çıkarman için indirilmiştir. 
2 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Uğrayacakları çe

tin azaptan dolayı kâfirlerin vay haline! 
3 Çünkü onlar, ahirete karşı dünya hayatmı tercih eder; in

sanları Allah yolundan alıkoymaya ve onu kötü gösterme

ye çalışırlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedir. 
4 Onlara açıkça anlatabilsin diye, her elçiyi kendi kavminin 

diliyle gönderdik. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğ

ru yola eriştirir. Çünkü O çok yücedir, hikmet sahibidir. 
5 Nitekim Musa'yı da, kavmini koyu karanlıktan aydmlığa 

çıkarsın ve onlara Allah'ın günlerini hatırlatsın diye ayet

lerimizle göndermiştik. Doğrusu bunda, çok sabreden ve 

çok şükreden herkesin alacağı ibretler vardır. 
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6 Musa, kavmine: "Allah'ın size verdiği nimeti düşünün: Çün

kü O sizi, oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakarak 

size işkence eden Firavun Hanedanı'nın elinden kurtardı. 

Böylece Rabbiniz sizi çetin bir şekilde deniyordu" demişti. 
7 Rabbiniz: "Eğer şükrederseniz, nimetierimi daha da artırı

rım; eğer nankörlük ederseniz, azabım çok çetindir" demişti. 
8 Musa: "Dünyada yaşayan herkes nankörlük etse bile, Al

lah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır" dedi. 
9 Size, sizden öncekilerin; Nuh kavminin, Ad ve Semûd ka

vimlerinin ve onlardan sonra gelip geçen, haklarında Al

lah'tan başka kimsenin bir şey bilmediği kavimlerin ba

şından geçenler ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçık delil

ler getirdiklerinde, ellerini ağızlarına götürüp: "Biz sizin 

getirdiğinizi inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyin doğru

luğundan da derin bir kuşku içindeyiz" dediler. 
1 0 Elçileri: "Gökleri ve yeri yaratan Allah'tan mı kuşku du

yuyorsunuz? Oysa O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi 

belli bir süreye kadar yaşatmak istiyor" dedi. Onlar: "Siz 

de bizim gibi birer insansınız. Ama bizi atalarımızm taptı

ğından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir 

delil getirin" dediler. 
11 Elçileri, onlara: "Evet, biz de sizin gibi birer insanız. An

cak, Allah dilediği kuluna lütufta bulunur. O'nun izni ol

madıkça size hiçbir delil getiremeyiz. İman edenler ancak 

Allah'a güvensinler." 
12 "Bize doğru yolu gösteren Allah'a niçin güvenmeyelim? Bize 

yaptığınız işkencelere katlanacağız. Öyleyse Allah'a güven 

duyanlar, sonuna kadar O'na güven duysunlar" dedi. 
1 3 1 4 Kafirler, elçilerine: "Ya bizim dinimize dönersiniz ya da si

zi yurdumuzdan süreriz" dediler. Rableri, elçilerine: "Za

limleri yok edip, yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu, maka

mımdan ve tehdidimden korkanlar içindir" diye vahyetti. 
15 Elçiler hakikatin üstün gelmesi için yalvardı. Böylece ha

kikatin inatçı ve zorba düşmanları yok olup gitti. 
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1 6 Bunun ardından cehenneme atılacak ve tiksinti veren su

lar içecekler. 
1 7 Onu yutmaya çalışacaklar, ama yutamayacaklar; ölüm 

onları her yönden kuşattığı halde ölemeyecek, bunun ar

dından da çetin bir azaba uğrayacaklar. 
1 8 Rablerini inkar edenlerin yaptıkları, fırtınanın savurduğu 

küle benzer. Yaptıklarına karşılık hiçbir şey elde edemez

ler. İşte derin sapıklık budur. 

19-20. Allah"ın, gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattığını dü

şünemiyor musunuz? Dilerse sizi yok eder, yerinize yeni 

bir nesil getirir. Bu, Allah için hiç de zor değildir. 
21 Allah'ın huzuruna çıktıklarında, zayıflar, büyüklük tasla-

yanlara: "Biz yeryüzünde size uymuştuk. Şimdi Allah'ın aza

bının bir kısmına engel olabilir misiniz?" derler. Onlar: "Al

lah bize bir çıkış yolu gösterirse sizi de götürürüz. Artık sız-

lansak da, sabretsek de aynı; kurtuluş umudu yok" derler. 
2 2 İş bitirildiğinde, şeytan onlara: "Allah size mutlaka yerine 

gelecek bir söz vermiştir. Ben de size bir takım sözler ver

dim ama yalan söyledim. Aslmda benim sizi etkileyecek 

bir gücüm yoktu. Ben sadece çağırıyordum, siz de bana 

uyuyordunuz. Öyleyse beni değil, kendinizi suçlayın. 

Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtara

bilirsiniz. Beni Allah'a ortak koşmanızın doğru olduğunu 

hiçbir zaman kabul etmemiştim. Zalimler can yakıcı bir 

azaba uğrayacaklar" der. 
2 3 İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle 

temelli kalmak üzere, içlerinden sular akan cennetlere gi

recekler ve orada esenlik içinde yaşayacaklar. 
2 4 Allah şöyle bir benzetme yapıyor: İyi bir dâva, kökü derin

de, dallan göğe yükselen hoş bir ağaca benzer. 
2 5 Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Allah, düşün

sünler diye insanlara böyle benzetmeler yapıyor. 
2 6 Kötü bir dâva da, kökünden koparılmış, dikili duramayan 

çürük bir ağaca benzer. 
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2 7 Allah, i m a n edenleri s a ğ l a m bir sözle d ü n y a d a da, ahiret-

te de destekler; zalimleri de sapıkl ık içinde bırakır. Ç ü n 

kü Allah, dilediğini yapar . 
2 8 - 2 9 Hakikati inkar etmeyi, Allah'ın minetine tercih ederek top

lumlarını felakete sürükleyenleri görmüyor m u s u n ? Onla

nn varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir! 

3 0 Ç ü n k ü onlar Al lah 'a ortaklar koş tu lar v e O ' n u n y o l u n d a n 

saptılar. De ki: "Biraz geçinin b a k a l ı m ! Nası l olsa varaca

ğınız yer a teş olacak." 
3 1 İman eden k u l l a n m a söyle: Pazarlığın ve d o s t l u ğ u n olma

yacağı G ü n ge lmeden önce n a m a z l a n n ı kılsınlar, kendile

rine verdiğimiz nimetlerden gizli-açık b a ş k a l a n için har

casınlar. 

32-33 Gökten ve yeri yaratan; gökten indirdiği su ile size nz ık ola

rak pek çok ü r ü n çıkaran; koyduğu doğal yasa lar uyar ınca 

denizlerde dolaşan gemileri istifadenize s u n a n Allah'tır. Ir¬ 

maklan, yörüngelerinde sürekli olarak hareket eden güneşi 

ve ayı; geceyi ve g ü n d ü z ü de istifadenize sunmuştur . 
3 4 Size, istediğiniz her şeyden vermiştir. Al lah' ın nimetlerini 

s a y m a y a ka lksanız , bit iremezsiniz. Yine de i n s a n ç o k za

lim ve çok nankördür . 
3 5 Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: "Rabbim! Bu yöreyi 

emin kıl; beni ve çocuklanmı putlara t a p m a k t a n u z a k tut." 
3 6 "Rabbim! Ç ü n k ü onlar, i n s a n l a n n ç o ğ u n u y o l d a n çıkardı. 

B a n a u y a n bendendir . B a n a b a ş ka ld ı rana gelince: Doğ

r u s u Sen, çok bağışlayıcısın, çok merhametl i s in." 
3 7 "Rabbimiz! D o ğ r u s u ben, ç o c u k l a n m ı n bir kısmını, na

m a z k ı l m a l a n için S e n i n Kutsa l Mabed' inin yanında, ta-

nm y a p ı l a m a y a n bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz ! İn

s a n l a n n g ö n l ü n ü onlara meylettir; şükretmeler i için onla-

n çeşitli ürünler le nzıklandır ." 
3 8 "Rabbimiz! D o ğ r u s u Sen, gizlediğimizi de, aç ığa v u r d u ğ u 

m u z u da bilirsin. Ç ü n k ü yerde ve gökte hiçbir şey S a n a 

gizli ka lmaz." 
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3 9 "Kocadığım halde bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a 

hamdolsun. Doğrusu Rabbim, bütün yakarışları duyar." 
4 0 "Rabbim! Beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Rabbi-

miz! İsteklerimizi kabul et." 
4 1 "Rabbimiz! Hesap Günü'nde beni, anamı, babamı ve iman 

edenleri bağışla." 
4 2 Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. 

Allah onlara, gözlerin dehşetten yuvalarından fırlayacağı 

Gün'e kadar süre tanımıştır. 
43 O Gün onlar, başlarım dikerek, hiçbir tarafa bakmadan ve ne 

yaptıklarını düşünmeden sağa sola doğru koşup dururlar. 
44 Bu nedenle, insanları, azaba uğrayacakları Gün'e karşı uyar. 

O Gün zalimler: "Rabbimiz! Bize biraz süre versen de çağrı

na uyup, elçilerini izlesek" derler. Allah: "Daha önce, hesaba 

çekilmeyeceğinize yemin eden siz değil miydiniz?" der. 
4 5 "Üstelik kendilerine yazık edenlerin yurtlarında yaşadınız 

ve onlara ne yaptığımızı gördünüz. Aynca öğüt alacağınız 

pek çok benzetme yaptık." 
4 6 Ama onlar yine de entrika çevirmeyi sürdürdüler. Oysa 

Allah, dağlan yerinden oynatacak güçte olsa bile, onlann 

bütün entrikalannı bilmektedir. 
4 7 Sakın Allah'ın elçilerine verdiği sözden cayacağmı sanma. 

Çünkü O, çok yücedir, günahkarlan mutlaka cezalandırır. 
4 8 Onlar, yerin başka yere, göklerin de başka göklere dönüş

türüldüğü Gün, tek ve her şeye egemen olan Allah'ın hu

zuruna toplanırlar. 
4 9 O Gün bütün günahkarların zincirlerle birbirlerine bağ-

landıklannı görürsün. 
5 0 Elbiseleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürümüştür. 
5 1 Böylece Allah, herkese dünyada yaptığının karşılığını ve

rir. Doğrusu Allah, hesabı çabuk görür. 
5 2 Bu Kur'an, onunla uyanlmalan, Allah'ın tek ilah olduğu

nu bilmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt alması için bütün 

insanlara gönderilen bir mesajdır. 
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15- HİCR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 99 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lam, râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir. 
2 Bir zaman gelecek ki kâfirler: "Keşke Allah'a teslim olsay

dık" diyecekler. 
3 Bırak onları, yesinler, eğlensinler; emel onlan aldatıp oya

lasın. Nasıl olsa yalanda gerçeği anlayacaklar. 
4 Çünkü Biz hiçbir toplumu ilahi kelamdan haberdar kıl

madıkça yok etmedik. 
5 Bir toplum kendisi için belirlenmiş süreyi ne öne alabilir, 

ne de geciktirebilir. 
6 Dediler ki: "Ey kendisine zikir indirilen! Sen düpedüz delisin." 
7 "Eğer söylediklerin doğruysa, bize gökten melekler indir!" 
8 Biz melekleri ancak gerektiğinde göndeririz, o zaman on

lara mühlet de verilmez. 
9 Zikri Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz. 

1 0 Gerçek şu ki, senden önce de bir çok topluma elçiler gön

derdik. 
11 Ama onlar, kendilerine gelen her elçiyle alay etti. 

12-13. Biz o alaycı tutumu, günahkarların beynine öyle yerleşti

ririz ki, öncekilerin basma gelenleri bildikleri halde ona 

inanmazlar. 

14-15. onlara gökten bir kapı açsaydık da oraya çıkmaya koyul-

salardı, "Ya hayal görüyoruz ya da büyülendik" derlerdi. 

ı6-17. Gerçek şu ki gökyüzünde burçlar var ettik, onlan seyre

denler için süsledik ve kovulmuş şeytanlara karşı koruduk. 
18 Öyle ki, göğün sırlannı çalmaya kalkışanı parlak bir ışık 

kovalar. 
1 9 Yeri yaşamaya elverişli duruma getirdik, üzerine yerinden 

oynamaz dağlar yerleştirdik ve orada bir ölçüye göre her 

türlü bitkiyi yetiştirdik. 
2 0 Orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan di

ğer canlılar için geçimlikler varettik. 
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2 1 Çünkü her şeyin kaynağı Bizim katımızdadır. Ama Biz 

onları belli bir ölçüye göre indiririz. 
2 2 Yağmur yüklü bulutlan sürükleyen yelleri estirip gökten 

yağmur indirerek su ihtiyacınızı karşılıyoruz. Yoksa siz 

onu elde edemezdiniz. 
2 3 Yaşatan da, öldüren de Biziz. Sonunda da her şey Bize 

kalacaktır. 
2 4 Muhakkak ki, sizden önce geçenleri de, sizden sonra ge

lecek olanlan da biliyoruz. 
2 5 Doğrusu Rabbin, onların hepsini bir araya toplayacaktır. 

Çünkü O, hikmet sahibidir, her şeyi bilir. 
2 6 Gerçek şu ki, Biz insanı kokuşmuş çamurdan oluşan sert 

balçıktan yarattık. 
2 7 Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. 

28-29. Bir zarnanlar Rabbin, meleklere: "Ben, kokuşmuş çamur

dan oluşan sert balçıktan bir insan yaratacağım. Onu biçim

lendirip ruhumdan üflediğimde ona boyun eğin" demişti. 

3o-31. İblis hâriç, bütün melekler boyun eğdiler. Ama o, boyun 

eğmekten kaçındı. 
3 2 Allah: "Ey İblis! Sen niye boyun eğmiyorsun?" dedi. 
3 3 İblis: "Kokuşmuş çamurdan oluşan sert balçıktan yarat

tığın bir adama boyun eğmek bana yakışmaz" dedi. 
3 4 3 5 Allah: "Öyleyse defol oradan, çünkü artık kovuldun. He

sap Günü'ne kadar lanetim üzerine olsun" dedi. 
3 6 İblis: "Rabbim! Bana, Yeniden Dirilme Günü'ne kadar sü

re ver" dedi. 

37-38. Allah: "Sana, bilinen Gün'e kadar süre verildi" dedi. 

39-40. İblis: "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, onlara dünyada 

yaptıklarım güzel göstereceğim; samimi kulların dışında, 

hepsini yoldan çıkaracağım" dedi. 
4 1 - 4 2 . Allah: 'Doğru yolu izleyen Bana ulaşır. Zaten senin, sana 

uyup yoldan çıkanlar dışında, kullanm üzerinde hiçbir 

etkinliğin yoktur" dedi. 
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43-44. onlann hepsinin varacağı yer cehennemdir. Onun yedi 

kapısı vardır, her bölük ayn bir kapıdan girer. 
4 5 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise, cennetlerde, pınar 

başlanndadır. 
4 6 Onlara: "Oraya esenlikle, güven içinde girin" denir. 
4 7 O zaman, içlerindeki kini çıkanp atarız. Sedirler üzerinde 

kardeş gibi karşılıklı otururlar. 
4 8 Orada ne yorgunluk duyarlar, ne de oradan çıkanlırlar. 

49-50. Kullanma, çok bağışlayıcı ve çok merhametli olduğumu, 

ama azabımın da can yakıcı olduğunu bildir. 
5 1 Onlara, İbrahim'in konuklarını anlat. 
5 2 "Selam" diyerek onun yanına girdiler. İbrahim: "Biz siz

den korkuyoruz" dedi. 

53. "Korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye 

geldik" dediler. 
5 4 İbrahim: "Ben yaşlanmış bir adamım. Beni neye dayana

rak müjdeliyorsunuz?" dedi. 
5 5 "Sana mutlaka gerçekleşecek bir şeyi müjdeliyoruz. Sakın 

umutsuzluğa kapılma" dediler. 
5 6 - 5 7 İbrahim: "Doğru yoldan sapanlardan başka kim Rabbi-

nin rahmetinden umut keser?" diyerek, "Ey elçiler, göre

viniz nedir?" diye sordu. 
5 8 6 0 Elçiler: "Biz, günahkar bir toplumu yok etmek için gönde

rildik. Lut'un ailesini kurtaracağız, ancak, kansı geride 

kalarak helak olacak" dedi. 

6i-62. Elçiler Lut'un evine gelince: "Doğrusu siz, burada tanın

mayan kimselersiniz" dedi. 
6 3 Elçiler: "Evet öyle, ama biz sana onlann kuşku duydukla-

n azabı haber vermek için geldik." 
6 4 "Sana gerçeği getirdik; çünkü biz, doğru söylüyoruz." 
65 "Geceleyin bir ara aileni yola çıkar, sen de arkalanndan git. 

Kimse arkasına bakmasın. Size söylenen yere gidin" dedi. 
6 6 Lût'a kesin olarak şunu bildirdik: "Sabah olmadan bun-

ların kökü kesilecek." 
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6 7 Şehir halkı sevinerek geldi, 

68- 69. Lut onlara: "Bunlar benim misafirim, beni utandırmayın. 

Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin" dedi. 
7 0 "Biz senin yabancılarla görüşmeni yasaklamadık mı?" de

diler. 
7 1 Lût: "Evlenecekseniz, işte kızlarım" dedi. 
7 2 Ömrüne yemin olsun ki, onlann şehvetten gözü dönmüş

tü, ona buna sarkıntılık edip duruyorlardı. 
7 3 Şafak sökerken korkunç bir gürültüye yakalandılar. 
7 4 Böylece oranın altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış 

çamur yağdırdık. 
75 Doğrusu bunda, basiret sahiplerinin alacağı ibretler vardır. 
7 6 Çünkü bu şehrin kalıntılan, hâlâ işlek bir yol üzerinde 

durmaktadır. 
7 7 Doğrusu iman edenlerin bundan çıkaracağı dersler vardır. 
7 8 Eyke halkı da zalim kimselerdi. 
7 9 Bu yüzden onlan da cezalandırdık. Her iki şehrin harabe

leri de işlek bir yol üzerinde durmaktadır. 

80-81. Hicr halkıda kendilerine gönderilen elçiyi yalanladı, âyet

lerimizden yüz çevirdi. 
8 2 Onlar, kayalık dağlan yontarak kendilerine güvenli evler 

yapıyordu. 
83 Onlar da, sabaha karşı o korkunç gürültüye yakalandılar. 
84 Sahip olduklan şeyler, kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. 
8 5 Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanlan belli bir amaç 

için yarattık. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Bu yüzden on

lara güzel davran. 
8 6 Çünkü her şeyi yaratan ve her şeyi bilen ancak Rabbindir. 
87 Gerçek şu ki, sana çok tekrarlananı ve yüce Kur'an'ı verdik. 
88 Bu yüzden, sakın onlann bir kısmına verdiğimiz nimetlerde 

gözün olmasın ve onlar için üzülme. İman edenlere kanat ger. 
8 9 "Ben apaçık bir uyanayım" de. 
9 0 Sonradan onun bir kısmına inanıp bir kısmını inkar 

edenlere indirdiğimiz gibi sana da bir Kitap indirdik. 
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91 Şimdi onlar, Kur'an'ın da tutarsız bir mesaj olduğunu is-

bat etmeye çalışıyorlar. 

92-93. Rabbin hakkı için, onlann hepsini, yaptıklanndan sorgu

ya çekeceğiz. 
9 4 Öyleyse sana emredileni açıkça duyur, Allah'a ortak ko

şanlara aldırma. 
9 5 Seninle alay edenlere Biz yeteriz. 
9 6 Allah'tan başka ilah edinenler, yakında anlayacaklar. 
9 7 Andolsun ki, onlann söylediklerine canının sıkıldığını bi

liyoruz. 
9 8 - 9 9 Rabbinin yüceliğinden övgüyle bahset, O'nun huzurunde 

yere kapan ve ölünceye kadar O'na kulluk et. 

16-NAHL SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 128 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir; bu nedenle onu 

acele istemeyin. Çünkü Allah çok yücedir, onlann ortak 

koştuklan her şeyden uzaktır. 
2 Melekleri, dilediği kuluna: "Ben'den başka ilah yoktur, 

öyleyse ancak Ben'den çekinin" ilkesini ulaştınp insanla-

n uyarmalan için vahiyle indirir. 
3 Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Allah, onla

nn ortak koştuklanndan yücedir. 
4 İnsanı bir sperm damlasından yaratmıştır. Buna rağmen 

o, Rabbine sürekli olarak karşı çıkıyor. 
5 Hayvanlan da O yaratmıştır. Derilerinden sizi soğuktan 

koruyacak elbiseler yapar, bir çok konuda onlardan ya

rarlanır ve etlerini yersiniz. 
6 Akşam eve getirirken de, sabah otlağa salarken de onlar

dan zevk alırsınız. 
7 Zorlukla ulaşacağınız yerlere yüklerinizi taşırlar. Doğrusu 

Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. 
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8 Binek ve süs hayvanı olarak atlan, katırlan ve eşekleri de O 

yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nicelerini de yaraüyor. 
9 Doğru yolu göstermek Allah'a düşer. Buna rağmen bir 

çok insan doğru yoldan sapıyor. Ama Allah dileseydi he

pinizi doğru yolda toplardı. 
1 0 Size gökten su indirmektedir. Ondan hem siz içersiniz, 

hem de hayvanlannızı otlattığınız bitkiler onunla yetişir. 
1 1 Allah onunla size ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve 

her türlü ürün bitirir. Doğrusu bunda, düşünen kimsele

rin alacağı dersler vardır. 
1 2 Koyduğu yasalara boyun eğen geceyi, gündüzü, güneşi, 

ayı ve yıldızlan istifadenize sunan O'dur. Doğrusu bunda, 

düşünen kimselerin alacağı dersler vardır. 
1 3 Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri istifadenize sunan 

O'dur. Doğrusu bunda, öğüt almak isteyen kimseler için 

mesajlar vardır. 
14 Taze et yemeniz, takınacağınız süsler çıkarmanız ve O'nun 

lütfundan nzık aramanız için gemilerin yara yara gittiği de

nizi istifadenize sunan da O'dur. Belki şükredersiniz. 
1 5 - 1 6 Yeryüzünde sarsılmamanız için dağlar; yol bulabilmeniz 

için de ırmaklar, yollar ve işaretler var etmiştir. Yıldızlar

la da yön tayin edersiniz. 
17 Yaratanla yaratmayan bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? 
1 8 Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, bitiremezsiniz. 

Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 9 Allah, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. 
2 0 Allah'ın yanısıra yalvardıklan hiçbir şey yaratamaz. Çün

kü kendileri yaratılmıştır. 
2 1 Onlar diri değil, ölüdürler. Ne zaman diriltileceklerini de 

bilmezler. 
2 2 İlahınız tektir. Ama âhirete inanmayanlar, kibirlerinden 

dolayı bunu kabul etmezler. 
2 3 Allah onlann gizlediklerini de, açığa vurduklannı da ek

siksiz bilir. Doğrusu O, büyüklük taslayanlan sevmez. 
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24 Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulsa, "Eskilerin ef

saneleri" derler. 
2 5 Bu yüzden, Kıyamet Günü kendi günahlanyla beraber, 

saptırdıkları bilgisiz kimselerin günahlarının bir kısmını 

da yüklenirler. Dikkat edin, yükleri ne kötüdür! 
2 6 Onlardan öncekiler de entrika çevirmişlerdi de, Allah um

madıkları bir yönden azap göndererek yapılarını temelle

rinden yıkıp, çatılarını başlarına geçirmişti. 
2 7 Kıyamet Günü Allah: "Uğruna doğru yoldan ayrıldığınız 

sahte ilahlar nerede?" diyerek onlan rezil eder. Kendileri

ne ilim verilenler: "Kâfirler bugün rezil olacak ve azaba 

uğrayacak" der. 
2 8 Melekler, kendilerine zulmedenlerin canlannı alırken, zâ

limler: "Biz hiçbir kötülük yapmadık" diyerek teslim olur

lar. Hayır, Allah onlann yaptıklannı çok iyi bilmektedir. 
2 9 O Gün onlara: 'Temelli kalmak üzere cehenneme kapıla-

nndan girin. Büyüklenenlerin yeri ne kötüdür!" denir. 
30 Allah'a karşı gelmekten çekinenlere: "Rabbiniz ne indirdi?" 

diye sorulunca, "İyilik indirdi" derler. Bu dünyada iyi davra

nanlar, iyilik bulacaklardır. Âhiret yurdu ise daha hayırlıdır. 

Allah'a karşı gelmekten çekinenlerin yeri ne güzeldir! 
3 1 Çünkü onlar, içlerinden sular akan sonsuz mutluluk cen

netlerine girecekler ve orada dilediklerini elde edecekler

dir. İşte Allah, Kendisine karşı gelmekten çekinenleri böy

le ödüllendirir. 
3 2 Melekler, salih kimselerin canlannı alırken: "Size esenlik

ler dileriz. Yaptıklannızdan dolayı girin cennete" derler. 
3 3 Yoksa onlar, meleklerin kendilerine görünmesini veya Al

lah'ın emrinin yerine gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan 

öncekiler de böyle davranmıştı. Allah onlara zulmetmedi, 

ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. 
3 4 Sonunda onlara yaptıklan kötülüklerin zaran dokundu, 

alay edip durduklan azap onlan kuşatıverdi. 
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3 5 Ortak koşanlar: "Allah dileseydi, biz de, atalarımız da Al

lah'tan başka bir şeye kulluk etmez ve O'nun helal kıldı

ğı bir şeyi haram kılmazdık" derler. Onlardan öncekiler de 

böyle demişlerdi. Elçilere düşen ancak mesajı apaçık du

yurmaktır. 
3 6 Gerçek şu ki, Biz her topluma: "Allah'a kulluk edin ve kö

tü güçlerden uzak durun" diyen bir elçi gönderdik. Allah 

onlann kimini doğru yola iletti, kimi de doğru yoldan 

uzaklaşmayı haketti. Yeryüzünü dolaşın da, yalanlayan

lara! sonunun nasıl olduğunu görün! 
3 7 İnsanlaraı doğru yola gelmesini ne kadar istersen iste, Al

lah, saptırdığı kimseleri doğru yola iletmez. Onlara hiç 

kimse de yardım edemez. 
3 8 Bütün güçleriyle: "Allah, ölenleri asla diriltmeyecek" diye 

Allah adına yemin ederler. Hayır, Allah sözünü mutlaka 

yerine getirecektir. Ama çoğu bunu bilmez. 
3 9 Oysa Allah, ölüleri dirilterek hakkında aynlığa düştükleri 

gerçeği ortaya koyacak ve kâfirlerin yalancı olduğunu 

gösterecektir. 
4 0 Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sâdece "ol" de

riz, o da hemen oluverir. 
4 1 - 4 2 Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda göç edenleri dün

yada güzel bir yere yerleştiririz. Sabreden ve ancak Rab-

lerine güvenenleri bekleyen ahiret ödülü ise daha büyük

tür, keşke anlayabilseler... 
4 3 Senden önce gönderdiğimiz elçiler de, kendilerine vahyet-

tiğimiz kimselerdi. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. 
4 4 Onlan apaçık delil ve Kitaplarla gönderdik. Sana da ken

dilerine indirileni insanlara duyurasın diye bu Kur'an'ı in

dirdik. Belki üzerinde düşünürler. 

45-47. Kötülük planlayanlar, Allah'ın kendilerini yere geçilmeye

ceğinden, ummadıklan bir taraftan azaba uğratmayaca

ğından, sevinç veya korku içindelerken engel olamaya-
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caklan bir azapla cezalandırmayacağından güvendeler 

mi? Doğrusu Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. 
4 8 Allah'ın yarattığı bütün nesnelerin, gölgeleriyle birlikte 

sabah akşam Allah'ın koyduğu yasalara boyun eğdiğini 

görmüyorlar mı? 
4 9 Göklerde ve yerde bulunan herşey, bütün canlılar ve me

lekler, büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğer. 
5 0 Üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkarlar ve kendi

lerine emredilen her şeyi yerine getirirler. 
5 1 Allah: "İki ilah edinmeyin. Çünkü tek ilah Ben'im. Ancak 

Ben'den korkun" dedi. 
5 2 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Öyleyse ancak 

O'na kulluk edilmelidir. Buna rağmen O'ndan başkasın

dan mı korkuyorsunuz? 
5 3 Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Başınıza bir sı

kıntı gelince de sadece O'na yalvarırsınız. 
5 4 - 5 5 Sıkıntınızı giderince, kiminiz, kendisine verdiğimiz nimet

lere nankörlük ederek Rabbine ortak koşar. "Biraz geçi

nin bakalım, yalanda gerçeği anlayacaksınız." 
56 Kendilerine verdiğimiz azıklardan, haklarında bilgi sahibi ol

madıkları şeylere pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki, uydur

duğunuz yalanlardan dolayı mutlaka hesaba çekileceksiniz. 
5 7 Hoşlandıklarını kendilerine ayırıyor, kızları da Allah'a is

nat ediyorlar. Oysa Allah, bunların hepsinden uzaktır. 
5 8 Onlann birine bir kızının doğduğu haber verilince öfke

den yüzü kapkara kesilir. 
5 9 Aldığı kötü haberden dolayı toplum içine çıkamaz olur. 

Onu utanarak alıkoysa mı, yoksa toprağa mı gömse... Ya

zıklar olsun onlara, ne kadar yanlış düşünüyorlar? 
6 0 Kötü nitelemeler, ahirete inanmayanlara yakışır; yüce ni

telemeler ise Allah'a... Çünkü Allah, kudret ve hikmet sa

hibidir. 
6 1 Allah, yaptıklan zulümlerden dolayı insanlan hemen yok 

etseydi, dünyada tek bir kimse bile bırakmazdı. Ama on-
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lara belli bir zamana kadar süre veriyor. Bu süreyi ne kı

saltabilir, ne de uzatabilirler. 
6 2 Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Konuş

tukları zaman da, 'En güzel sonuca kendilerinin ulaşaca

ğı' yalanını söylüyorlar. İşte onlar mutlaka ateşe atılacak 

ve Allah'ın rahmetinden uzak tutulacaklardır. 
6 3 Gerçek şu ki, senden önce de birçok topluma elçi gönder

dik. Ama şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Şeytan 

bugün de bunlara dost olmuştur. Bu yüzden bunlar da 

can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
6 4 Sana bu Kitab'ı, ayrılığa düştükleri konulan insanlara 

bildirmen, iman edenlere de yol gösterici ve rahmet olma

sı için indirdik. 
6 5 Kuraklıktan sonra yağmur yağdırarak o suyla yeryüzünü 

canlandıran O'dur. Doğrusu bunda, kulak veren kimsele

rin alacağı dersler vardır. 
6 6 Hayvanlarda da alacağınız ibretler vardır. Kanı süzerek, 

yan sindirilmiş besinlerden saf ve lezzetli süt çıkarırız. 
6 7 Hurma ve üzümden hem içki, hem de güzel yiyecekler el

de edersiniz. Doğrusu bunda, aklını kullanan kimselerin 

alacağı dersler vardır. 
6 8 Rabbin, bal ansına şöyle vahyetti: "Dağlarda, ağaçlarda 

ve insanlann hazırladığı kovanlarda yuva yap." 
6 9 "Sonra her türlü üründen topla; boyun eğerek, Rabbinin 

senin için koyduğu yasalara uy." Onlar insanlara faydalı 

olan çeşitli renkte bal yapar. Doğrusu bunda, düşünen 

kimselerin alacağı dersler vardır. 
7 0 Sizi yaratan, sonra da öldürecek olan Allah'tır. Kiminiz, 

bunayacağı zamana, hayatının en kötü dönemine kadar 

yaşatılır. Doğrusu Allah, her şeyi bilir, her şeye kadirdir. 
7 1 Allah, kiminize fazla rızık vermiştir. Fazla nzık verilenler, 

eşit hale gelmek için, sahip olduklanndan, daha aşağı se

viyede bulunanlara vermek istemiyorlar. Allah'ın nimeti

ne nankörlük mü ediyorlar? 
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7 2 Allah size kendi cinsinizden eşler yaratmakta, eşleriniz

den çocuklar, o çocuklardan da torunlar var etmekte ye 

size temiz rızıklar bağışlamaktadır. Buna rağmen insan

lar, bâtıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? 
7 3 Onlar, Allah'ı bırakıp, kendilerine gökten de, yerden de rı-

zık veremeyen , buna güçleri de yetmiyecek olan şeylere 

kulluk ediyorlar. 
7 4 Allah ile başka varlıklar arasında benzerlikler kurmaya 

kalkmayın. Çünkü O her şeyi bilir, ama siz bilmezsiniz. 
75 Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasma bağımlı bir kö

le ile, kendisine verdiğimiz güzel nzıklardan gizli açık harca

yan bir kimseyi örnek veriyor. Hiç bunlar bir olur mu? 
76 Allah size şu iki adamı örnek veriyor: Biri, hiçbir şeye gücü 

yetmeyen, efendisine yük olan ve verilen hiçbir işi yerine ge

tiremeyen bir dilsizdir. Diğeri ise doğru yol üzerinde olan ve 

adaletle karar veren bir kimsedir. Hiç bunlar bir olur mu? 
7 7 Göklerde ve yerde gaybı ancak Allah bilir. Kıyamet, göz 

açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir sürede kopa

caktır. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. 
7 8 Allah sizi analarınızın rahminden çıkardığında hiçbir şey 

bilmiyordunuz. Şükredesiniz diye size duyma, görme ve 

düşünme yeteneği verdi. 
79 Allah'ın koyduğu yasalara uyarak uçan kuşlan görmüyorlar 

mı? Onlan boşlukta tutan Allah'tan başkası değildir. Doğru

su bunda, iman eden kimselerin alacağı dersler vardır. 
8 0 Allah, evlerinizi dinlenme yeri yaptı. Hayvanlann derile

rinden, göçerken kolayca taşıyabileceğiniz, konaklayınca 

da kolayca kurabileceğiniz çadır; yünlerinden, tüylerin

den ve kıllanndan, bir süre kullanacağınız sergi ve giye

cek yapma yeteneği verdi. 
8 1 Allah size, yarattıklanndan gölgeler, dağlarda sığınaklar; 

sizi sıcaktan, soğuktan ve düşman saldınsından koruya

cak elbiseler var etti. İşte Allah, O'na teslim olasınız diye 

nimetlerini böyle tamamlıyor. 
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8 2 Eğer yüz çevirirlerse bil ki, senin görevin ancak açıkça 

duyurmaktır. 
8 3 Aslında Allah'ın nimetinin farkındalar, ama onu bile bile 

inkar ediyorlar. Çünkü onlann çoğu kafirdir. 
8 4 Her toplumdan bir şahit çıkardığımız Gün, kafirlerden ne 

mazeret göstermeleri istenir, ne de af dilemeleri... 
8 5 Zalimler azapla karşılaştıklannda ne azaplan hafifletilir, 

ne de onlara mühlet verilir. 
8 6 Allah'a ortak koşanlar, koştuklan ortaklarla karşılaştıkla

nnda: "Rabbimiz! İşte Seni bırakıp yalvardığımız ilahlar" 

derler. Koştuklan ortaklar onlara: "Siz yalan söylüyorsu

nuz" diye karşılık verirler. 
8 7 O Gün onlar Allah'a teslim olurlar. Uydurduklan şeyler 

de kendilerini terk eder. 
88 Hakikati inkar edip, Allah yolundan alıkoymaya çalışanlara 

fesat çıkarmalarından dolayı azap üstüne azap edeceğiz. 
8 9 O Gün her toplumdan bir şahit çıkannz. Sen de bunlara 

şahitlik edersin. Sana bu Kitab'ı, her şeyi açıklamak için; 

Allah'a teslim olmak isteyenlere de yol gösterici, rahmet 

ve müjde olarak indirdik. 
90 Doğrusu Allah, adaleti, iyiliği ve yalanlara vermeyi emreder; 

utanç verici davranışı, insanın doğasma aykın olan şeyi ve 

azgınlığı yasaklar. Üzerinde düşünesiniz diye size öğüt verir. 
9 1 Antlaşma yaptığınızda, Allah'a verdiğiniz söze bağlı kalın. 

Allah'ı şahit tutanak pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. 

Çünkü Allah, bütün yaptıklannızı bilir. 
92 Bir topluluğun diğerinden çok olmasma bakarak, eğirdiği 

ipi tekrar çözen kadm gibi, birbirinizi aldatmak için yemin 

etmeyin. Çünkü Allah, sizi bununla deniyor. Ayrılığa düştü

ğünüz konulan Kıyamet Günü size mutlaka bildirecektir. 
9 3 Allah dileseydi, sizi tek bir toplum yapardı. Ama O, dile

diğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Sonunda bütün 

yaptıklannızdan mutlaka sorguya çekileceksiniz. 
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9 4 Birbirinizi kandırmak için yemin etmeyin, yoksa yere sağ

lam basan ayaklarınız kayar. İnsanları Allah yolundan 

alıkoymaya çalışmanızdan dolayı dünyada musibete, ahi-

rette de büyük bir azaba uğrarsınız. 
9 5 Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir çıkara değişmeyin. Allah 

katında olanların sizin için daha hayırlı olduğunu bilin. 
9 6 Çünkü sizin elinizde olanlar tükenir, ama Allah katında 

olanlar tükenmez. Sabredenlere, yaptıklarının karşılığın

dan daha güzel bir ödül vereceğiz. 
9 7 Erkek veya kadm, kim iman ederek salih amel işlerse, onu 

memnun olacağı bir şekilde yaşatacağız; ödüllerini, yaptık

larının karşılığından daha güzel bir şekilde vereceğiz. 
98 Kur'an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 
9 9 Gerçi onun, iman edip Rablerine güvenenler üzerinde hiç

bir etkinliği yoktur. 
1 0 0 Şeytan ancak onu dost edinen ve Allah'a ortak koşanlar 

üzerinde etkindir. 
1 0 1 Allah ne indirdiğini çok iyi bildiği halde, bir âyetin yerine 

başka bir âyet getirdiğimizde: "Sen bir iftiracısın" derler. 

Hayır, onlann çoğu bilmiyor. 
1 0 2 De ki: "Onu kutsal ruh, iman edenleri desteklemek, Al

lah'a teslim olanlara da yol gösterici ve müjde olmak üze

re Rabbinin katından hakikat olarak indirmiştir." 
1 0 3 Biz onların, "Ona bunlan başka biri öğretiyor" dediklerini 

biliyoruz. Oysa kast ettikleri kişinin dili anlaşılır değildir, 

bu Kur'an ise apaçık Arapça'dır. 
1 0 4 Doğrusu Allah, ayetlerine iman etmeyenleri doğru yola 

iletmez. Onlar can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
1 0 5 Bu yalanı ancak Allah'ın ayetlerine iman etmiyenler uy

durur. İşte asıl yalancılar onlardır. 
1 0 6 Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlananların dışmda, 

kim hakikati bile bile inkar ederse, işte Allah onlara şid

detle kızacak ve çetin bir şekilde azap edecektir. 
1 0 7 Bunun nedeni, dünya hayatını ahirete tercih etmeleridir. 

Çünkü Allah, kafirleri doğru yola iletmez. 
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1 0 8 Allah onların kalbini, kulağını ve gözünü mühürlemiştir. 

Çünkü onlar, hakikatten gafildirler. 

109. Ahirette ziyana uğrayacaklarında da hiçbir kuşku yoktur. 
1 1 0 Doğrusu Rabbin, çetin bir sınavdan geçirildikten sonra Allah 

yolunda göç eden, ardından da cihat edip sabredenlere kar

şı bundan sonra da çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 1 1 Herkesin kendi derdine düşeceği ve herkese, yaptıklarının 

karşılığının haksızlık edilmeksizin tam olarak ödeneceği 

Gün mutlaka gelecektir. 
1 1 2 Allah size, güven ve huzur içinde yaşadığı ve kendisine 

her yönden rızık aktığı halde Allah'ın nimetlerine nankör

lük ettikleri için, yaptıklarından dolayı Allah'ın açlık ve 

korku felaketi tattırdığı bir beldeyi örnek veriyor. 
1 1 3 Oysa onlara aralarından bir de elçi gelmişti. Ama onlar 

onu yalanladılar. Bunun üzerine, zulmederlerken azaba 

yakalandılar. 
1 1 4 Allah'ın verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından isti

fade edin ve ancak O'na kulluk ediyorsanız O'nun nimet

lerine şükredin. 
1 1 5 O sizin ölü etini, kam, domuz etini ve Allah'tan başkası adına 

kesilenleri yemenizi haram kılmıştır. Mecbur kalan helal say

mamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onlardan yiye

bilir. Doğrusu Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 1 6 Ağız alışkanlığı ile, "Şu helaldir, şu haramdır" demeyin, 

yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a 

karşı yalan uyduranlar ise asla kurtuluşa eremezler. 
1 1 7 Dünyada biraz geçinir, sonunda da can yakıcı bir azaba 

uğrarlar. 
1 1 8 Sana saydıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kıl

mıştık. Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendilerine 

zulmediyorlardı. 
1 1 9 Doğrusu Rabbin, cehaletle bir kötülük işleyip de ardın

dan tövbe ederek durumunu düzeltenlere karşı çok bağış

layıcıdır, çok merhametlidir. 
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1 2 0 Doğrusu İbrahim, Allah'a boyun eğen, her türlü bâtıldan 

yüz çevirerek Allah'a yönelen örnek bir kimseydi. Allah'a 

ortak koşan biri değildi. 
1 2 1 O'nun nimetlerine her zaman şükrederdi. Allah da onu 

seçti ve doğru yola iletti. 
1 2 2 Ona dünyada güzellik verdik. Doğrusu o, âhirette de iyi 

bir kimse olacaktır. 
1 2 3 Sonuç olarak sana: "Her türlü bâtıldan yüz çevirerek Al

lah'a yönelen ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan İbra

him'in yolunu izle" diye vahyettik. 
1 2 4 Cumartesi yasağı, o konuda ayrılığa düştükleri için ko

nuldu. Doğrusu Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda Kı

yamet Günü aralarında karar verecektir. 
1 2 5 Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır, onlarla en 

güzel biçimde tartış. Çünkü Rabbin, yolundan sapanı da, 

doğru yolda olanı da çok iyi bilir. 
1 2 6 Eğer onlara karşılık vermek isterseniz, size yapılan kadar 

karşılık verin. Ama sabrederseniz, bunun sizin için daha 

hayırlı olduğunu bilin. 
1 2 7 Öyleyse sabret, çünkü sabretme gücü veren ancak Al

lah'tır. Onlar için üzülme, çevirdikleri entrikalardan dola

yı da tasalanma. 
1 2 8 Çünkü Allah, Kendisine karşı gelmekten çekinenlerle ve 

iyilerle beraberdir. 

17- İSRÂ SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 111 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Kulunu, bir kısım ayetlerimizi göstermek için bir gece 

Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketli krldığımız Mes-

cid-i Aksa'ya doğru yola çıkaran Allah ne yücedir! 
2 Musa'ya Kitap verdik ve İsrailoğullan'na: "Ben'den başka

sına güvenmeyin" diyerek onu bir yol gösterici yaptık. 
3 Ey Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımızın soyundan ge

lenler! Doğrusu o, çok şükreden bir kuldu. 
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4 Kitap'ta, İsrailoğulları'na: "Yeryüzünde iki kere fesat çıka

racak ve büyüklük taslayarak azacaksınız" diye vahyettik. 
5 Birincisinin zamanı geldiğinde, üzerinize güçlü kullarımı

zı gönderdik ve ülkenizin her tarafını işgal ettiler. Bu, ye

rine gelmesi gereken bir sözdü. 
6 Sonra sizi onlara üstün getirdik, size mal ve çocuklar ve

rip, sayınızı çoğalttık. 
7 İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük 

ederseniz, yine kendinize kötülük etmiş olursunuz. İkin

cisinin zamanı geldiğinde, sizi rezil etmeleri, öncekiler gi

bi Mabed'e girmeleri ve ele geçirdiklerini mahvetmeleri 

için bu sefer başkalarını göndeririz. 
8 Ama Rabbiniz belki size acır. Eğer siz dönerseniz, Biz de 

döneriz. Cehennem, kâfirleri içine alacaktır. 
9 - 1 0 Bu Kur'an, insanı doğru yola iletir. İman edip salih amel 

işleyenlerin büyük bir ödül kazanacağını müjdeler; ahire-

te inanmayanların da can yakıcı bir azaba uğrayacakları

nı haber verir. 
11 Durum böyleyken, insan kendisi için iyi şeyler istediğini zan

nederken kötü şeyler istemiş olabilir. Çünkü o çok acelecidir. 
1 2 Gece ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra geceyi karanlık; 

Allah'ın lütfundan rızık aramanız, yılların sayısını ve he

sabı bilmeniz için gündüzü de aydınlık yaptık. Her şeyi 

iyice açıkladık. 
1 3 Her insan kaderini kendisi çizer. Kıyamet Günü önüne, 

bütün yaptıklarının kaydedildiği bir kitap koyarız. 
1 4 O Gün ona: "Kitabını oku. Bu gün kendi hesabını kendin 

çıkarabilecek durumdasın" denir. 
1 5 Kim doğru yola gelirse kendi iyiliği için gelmiş olur, kim 

de saparsa kendi kötülüğünedir. Kimse başkasının güna

hını çekmez. Biz elçi göndermedikçe hiçbir topluma azap 

etmeyiz. 
1 6 Bir toplumu yok etmek istediğimizde oranın nimet içinde 

yüzen seçkinlerini uyarırız. Eğer günah işlemeye devam 
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ederlerse cezalandırılmaları kaçınılmaz olur. Artık oranın 

altını üstüne getiririz. 
1 7 Nuh'tan sonra nice uygarlığı yok ettik. Kullarının günah

larını bilen ve yaptıklarını gören ancak Rabbindir. 
18 Kim dünyayı isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz ka

dar veririz. Ama onu, kınanmış ve kovulmuş olarak ce

henneme sokarız. 
1 9 Kim de ahireti ister ve iman ederek onun için çalışırsa, iş

te onların çabalan mutlaka karşılık görecektir. 
2 0 Nimetlerimizden iki kesime de veririz. Çünkü Rabbin, ni

metini kimseden esirgemez. 
21 Onların kirilini kimine nasıl üstün kıldığımıza bak! Oysa 

ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük ikram vardır. 
2 2 Allah'ın yanısıra başka bir ilah edinme. Yoksa kınanır, 

tek başına kalırsın. 
2 3 Çünkü Rabbin, ancak Kendisine kulluk etmenizi ve ana-

babaya iyilikte bulunmanızı emretmiştir. Eğer onlardan 

biri veya ikisi yaşlanınca senin yanında kalacak olursa 

onlan azarlama, onlara güzel sözler söyle, " ö f bile deme. 
2 4 Onlara acryarak kanat ger ve de ki: "Rabbim! Onlar beni 

küçükken nasıl şefkatle yetiştirdilerse, Sen de onlara öy

le merhamet et." 
2 5; Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimse

ler olursanız bilin ki, doğrusu O, Kendisine yönelenlerin 

günahlarını bağışlar. 
2 6 Yakınların, düşkünlerin ve yolda kalanların hakkını ver; 

elindekini saçıp savurma. 
2 7 Çünkü saçıp savuranlar şeytanın yoldaşıdır. Şeytan ise 

Rabbine karşı çok nankördür. 
2 8 Rabbinin lütfunu aradığın için onlarla ilgilenemezsen, bâ

ri güzel sözlerle gönüllerim al. 
2 9 Ne cimri ol, ne de saçıp savur. Yoksa kınanır, yaptığına 

pişman olursun. 

I 
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3 0 Rabbin, dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini belli 

bir ölçüye göre verir. Çünkü O, kullarını hakkıyla bilir ve 

yaptıklarını görür. 
3 1 Öyleyse yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 

Onları da, sizi de Biz rızıklandırıyoruz. Çünkü onları öl

dürmek büyük günahtır. 
3 2 Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü bu, yüz kızartıcı bir 

davranıştır ve kötü bir iştir. 
3 3 Allah'ın öldürülmesini yasakladığı cana haksız yere kıyma

yın. Kim haksız yere öldürülürse, onun velisine âdil bir 

karşılıkta bulunma hakkı tanıdık. Salon o da karşılık verir

ken sının aşmasın. Çünkü o, yardıma layık görülmüştür. 
3 4 Yetimin malına, onu değerlendirme amacı dışında, kendi

si erginlik çağma varıncaya kadar yaklaşmayın. Verdiği

niz sözleri de yerine getirin, çünkü verdiğiniz bütün söz

lerden sorguya çekileceksiniz. 
3 5 Ölçtüğünüzde tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu sizin 

için daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir. 
3 6 Bilmediğin bir konuda konuşma. Çünkü kulak, göz ve 

akıl bundan sorumludur. 
3 7 Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü ne yeri delebi

lir, ne de dağların seviyesine erişebilirsin. 
3 8 Bunların hepsi, Rabbinin hoş karşılamadığı kötü işlerdir. 
3 9 Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmettendir. Sakın Al

lah'ın yanısıra başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve 

kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. 
4 0 Rabbiniz oğlanları size ayırdı da dişi kabul ettiğiniz me

lekleri kendisi mi aldı? Doğrusu siz, sorumluluğu çok ağır 

bir söz söylüyorsunuz. 
4 1 Gerçek şu ki, öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da gerçeği tür

lü türlü açıkladık. Ama bu onların nefretini artırmaktan 

başka bir işe yaramıyor. 
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42 De ki: "Eğer -dedikleri gibi- O'nun yanısıra başka ilahlar 

olmuş olsaydı, onlar Allah'ın egemenliğini ortadan kaldır

maya çalışırlardı." 
4 3 Hayır; Allah onlann söylediklerinden uzaktır, çok yücedir, 

çok büyüktür. 
4 4 Gökler, yer ve bunlarda bulunan her şey O'nun yüceliği

ni gösterir. O'nun yüceliğini övmeyen hiçbir şey yoktur, 

ama siz onlann yüceltmelerini anlayamazsınız. Doğrusu 

O, çok sabırlıdır, çok bağışlayıcıdır. 
4 5 Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların 

arasına görünmez bir perde çekeriz. 
4 6 Kafalanna, onu anlamalarına engel olacak örtüler, kulak-

larına da tıkaç koyarız. Kur'an okurken Rabbini tek ola

rak andığın zaman arkalarını dönüp giderler. 
47 O zalimlerin, seni dinlerken niçin dinlediklerini, kendi 

aralarında gizli gizli konuşurken de: "Ona uyarsanız bü

yülenmiş bir adama uymuş olacaksınız" dediklerini çok 

iyi biliyoruz. 
4 8 Sana neler yakıştırdıklarını bir düşün! Bunlar bir kere 

doğru yoldan saptılar, artık bir çıkış yolu bulamazlar. 
4 9 Derler ki: "Demek biz, kemik ve toz toprak olduktan son

ra yeniden diriltileceğiz ha!" 
5 0 5 1 De ki: "İster taş olun, ister demir. İsterseniz aklınızın al

mayacağı başka bir varlık..." Derler ki: "Peki bizi yeniden 

kim diriltecek?" De ki: "Sizi ilk kez yaratan diriltecek." Sa

na başlarını sallayarak: "Öyleyse bu ne zaman olacak?" 

derler. De ki: "Belki de çok yakında..." 
5 2 Sizi çağırdığı Gün, överek O'nun çağnsına karşılık verir ve 

yeryüzünde çok az kaldığınızı sanırsınız. 
53 Kullanma de ki: "Birbirinizle güzel konuşun. Çünkü insanın 

apaçık düşmanı olan şeytan her zaman aranızı bozmak ister." 
54 Rabbiniz sizi çok iyi bilir. Size dilerse merhamet eder, di

lerse azap. Seni onlann davranışlanndan sorumlu olarak 

göndermedik. 
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5 5 Rabbin, gökte ve yerde olan her varlığı çok iyi bilir. Ger

çek şu ki, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. 

Davud'a da ilahî hikmetle dolu bir Kitap verdik. 
5 6 De ki: "Allah'ın yanısıra ilah sandığınız varlıklara yalvarın 

bakalım! Onlar ne bir sıkıntınızı giderebilir, ne de onu de

ğiştirebilirler." 
5 7 O yalvarıp yakardıkları da Rablerine yakınlaşmaya çalı

şır, O'nun rahmetini umar, azabından korkarlardı. Çün

kü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. 
5 8 Kıyamet Günü'nden önce yok etmeyeceğimiz veya çetin 

bir azaba uğratmayacağımız hiçbir toplum yoktur. Bu 

apaçık bir kitapta yazılıdır. 
5 9 Bizi ayetler göndermekten alıkoyan, öncekilerin onları ya

lanlamış olmasıdır. Semûd kavmini denemek için o dişi 

deveyi gönderdik, ama onu dikkate almadılar. Biz âyetle

ri ancak korkutmak için göndeririz. 
6 0 Bir zamanlar sana: "Rabbin, insanları kuşatmıştır" demiş

tik. Sana gösterdiğimiz rüya da, Kur'an'daki lanetlenmiş 

ağaç da, insanların sınanması içindir. Biz onları korkutu

yoruz; ama bu onları azdırmaktan başka bir işe yaramıyor. 
6 1 Bir zamanlar meleklere: "Âdem'e boyun eğin" demiştik de, 

İblis'in dışında, hepsi boyun eğmişti. İblis ise: "Ben, ça

murdan yarattığın birine mi boyun eğeceğim?" 
6 2 "Benden üstün kıldığın şu varlığa bak! Eğer bana Kıyamet 

Günü'ne kadar süre verirsen, çok azı dışında, onun so

yundan gelenleri peşime takacağım" dedi. 
6 3 Allah: "Haydi git, onların arasından kim sana uyarsa, 

yaptıklarınızın karşılığı cehennem olacaktır." 
6 4 "Onların içinden gücünün yettiğini kandır. Bütün gücün

le üzerlerine yüklen; mal ve çocuklarıyla ilgili olarak gü

nah işlemeye teşvik et ve onlara yerine gelmeyecek sözler 

ver" dedi. Ama şeytan, sadece aldatmak için söz verir. 
6 5 "Ama senin, samimi kullarım üzerinde hiçbir etkinliğin 

olmaz." Vekil olarak Rabbin yeter. 
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66 Lütfundan rızık aramanız için gemileri denizde yüzdüren 

Rabbinizdir. Çünkü O, size karşı çok merhametlidir. 
67 Denizde tehlikeyle karşılaştığınızda, Allah'tan başka bü

tün yalvarıp yakardıklarınız aklınızdan çıkar. Ama sizi 

sağ salim karaya çıkardığında O'ndan hemen yüz çevirir

siniz. İnsan gerçekten çok nankördür. 
68 Peki O'nun, sizi karada iken de yerin dibine geçirmeyece-

ğinden veya taşı toprağı başınıza yağdıran bir kasırga 

göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman sizi koruya

cak birini de bulamazsınız. 
69 Ya da sizi yeniden denize döndürüp, nankörlük etmeniz

den dolayı üzerinize kırıp geçiren bir kasırga göndererek 

suda boğmayacağından emin misiniz? O zaman Bize kar

şı bir yardımcı da bulamazsınız. 
70 Gerçek şu ki, Âdemoğullan'm üstün kıldık; onların karada 

ve denizde ulaşımım sağladık. Onlara temiz rızıklar bağış

ladık; onları, yarattıklanmızın çoğundan üstün kıldık. 
71 Her toplumu önderleriyle beraber çağırdığımız Gün, ki

min kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarım sevinç

le okurlar; kendilerine kıl kadar haksızlık yapılmaz. 
72 Bu dünyada kör olan, âhirette de kördür ve doğru yoldan 

iyice sapmıştır. 
73 Bize karşı başka şeyler uydurmanı sağlamak için, seni 

kandırarak sana vahyettiklerimizden uzaklaştırmaya ça

lışmaktalar. O zaman seni dost edineceklerdi. 
74 Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, belki de onlara mey

ledecektin. 
75 Eğer öyle yapsaydın, sana dünyada da, ahirette de kat kat 

azap tattırırdık; Bize karşı kendine bir yardımcı da bula

mazdın. 
76 Seni yurdundan çıkarmak için sürekli tedirgin ediyorlar. 

Eğer bunu başarabilirlerse, onlar da orada pek fazla ka

lamazlar. 
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7 7 Senden önce gönderdiğimiz elçilere uyguladığımız yasa 

budur. Bizim yasamızdan hiçbir değişiklik olmamıştır. 
7 8 Güneşin tepe noktasından inmeye başlamasıyla havanın 

iyice kararması arasmda namaz kıl. Şafak sökerken de 

Kur'an oku. Çünkü bu sırada insanın zihni açık olur. 
7 9 Geceleyin kalkıp, sana mahsus olmak üzere namaz kıl ki 

Rabbin seni övülecek bir makama yükseltsin. 
80 De ki: "Rabbim! Başlayacağım her işe güzel bir şekilde baş

lamamı, bırakacağım her işten de güzel bir şekilde ayrılma

mı sağla. Bana katından bir destek, bir yardımcı ver." 
8 1 De ki: "Hak geldi, bâtıl yok oldu. Çünkü bâtıl yok olmaya 

mahkumdur." 
8 2 İndirdiğimiz bu Kur'an, iman edenlere şifa ve rahmettir. 

Zalimlere ise, ziyanlarını artırmaktan başka bir katkıda 

bulunmaz. 
8 3 İnsana bir nimet verdiğimiz zaman büyüklenerek yüz çe

virir. Bir sıkıntıya düştüğünde ise umutsuzluğa kapılır. 
8 4 De ki: "Herkes karakterine göre davranır. Rabbiniz kimin 

doğru yolda olduğunu çok iyi bilir." 
8 5 Sana vahyin niteliğini soruyorlar. De ki: "Vahiy, Rabbimin 

niteliği anlaşılmaz işlerinden biridir. Bu konuda size çok 

az bilgi verilmiştir." 
8 6 Dileseydik sana vahyettiğimizi unuttururduk. Seni Bize 

karşı kayıracak bir kimse de bulamazdın. 
8 7 Bu, Rabbinin rahmeti nedeniyledir. Çünkü O'nun sana 

olan lütfu çok büyüktür. 
8 8 De ki: "Bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere 

bütün insanlar ve cinler toplanıp birbirlerine yardım etse

ler, yine de onun bir benzerini ortaya koyamazlar." 
89 Gerçek şu ki, Biz bu Kur'an'da her konuyu iyice açıkladık. 

Ama çoğu insan, hakikati kabul etmemekte direniyor. 
9 0 Dediler ki: "Bize yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana 

inanmayız." 
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9 1 "Veya hurmalıkların ve bağların olmalı, aralarından sular 

akıtmalısın." 
9 2 "Ya da savunduğun gibi, göğü parça parça üzerimize dü-

şürmeli yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin." 
93 "Yahut altından yapılmış bir evin olmalı, ya da göğe yüksel

melisin. Gerçi okuyacağımız bir kitap getirmedikçe göğe çık

mana da inanmayız ya..." De ki: "Rabbimin gücü her şeye 

yeter. Ben ancak elçi olarak gönderilmiş bir insanım." 
9 4 Kendilerine doğru yol gösterildiği zaman insanları iman 

etmekten alıkoyan, onlann: "Allah elçi olarak bir insan 

göndermez" diye düşünmeleridir. 
95 Onlara şu sözümüzü ilet: "Yeryüzünde melekler yaşasaydı, 

o zaman onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik." 
9 6 De ki: "Aramızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kul-

larını hakkıyla bilir ve görür." 
9 7 Allah kimi doğru yola iletirse, işte o, doğru yolu bulmuş

tur. Kimi de saptırırsa, onu Allah'a karşı koruyabilecek 

kimse bulamazsm. Kıyamet Günü onlan yüzleri yerde, 

kör, dilsiz ve sağır olarak toplarız. Varacaklan yer cehen

nemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa, onu ye

niden alevlendiririz. 
9 8 Bu, âyetlerimizi inkar etmelerinin ve: "Kemik ve toz top

rak olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz?" demelerinin 

karşılığıdır. 
99 Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, kendilerini yeniden aynı bi

çimde yaratmaya gücünün yeteceğini; onlar için sonunun 

geleceğinde kuşku olmayan bir süre belirlediğini düşünemi

yorlar mı? Zalimler, buna rağmen küfürlerinde diretiyorlar. 
1 0 0 De ki: "Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydı

nız, harcayınca tükenir diye kimseye bir şey vermezdiniz. 

İnsan gerçekten çok cimridir." 
1 0 1 Gerçek şu ki, Musa'ya apaçık dokuz âyet verdik. İsrailoğul-

ları'na sor: Musa onlara geldiğinde Firavun ona: "Ey Musa! 

Ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum" dedi. 
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1 0 2 Musa: "Sen bunlann, göklerin ve yerin Rabbinden indiril

miş apaçık deliller olduğunu kesinlikle biliyorsun. Ey Fi

ravun! Ben de senin mahvolduğunu düşünüyorum" dedi. 
1 0 3 Bunun üzerine Firavun onları yok etmek istedi. Biz de 

onu ve beraberindekileri suda boğduk. 
1 0 4 Bundan sonra İsrailoğullan'na: Teryüzüne yerleşin. Ama söz 

verilen Gün geldiğinde hepinizi bir araya toplayacağız" dedik. 
1 0 5 Bu vahyi, değişmeyen gerçeği göstermek için indirdik, o 

da sana olduğu gibi ulaştı. Seni ancak bir müjdeci ve uya

rıcı olarak gönderdik. 
1 0 6 Ayrıca Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölüm bö

lüm ve gerektikçe indirdik. 
1 0 7 De ki: "Ona ister inanın, ister inanmayın." O, daha önce 

kendilerine ilim verilenlere okunduğunda, onlar alınları 

üzerine secdeye kapanırlar. 

loş. "Rabbimiz çok yücedir. Çünkü O'nun verdiği söz yerine 

geldi" derler. 
1 0 9 Ağlayarak yere kapanırlar ve bu onların saygısını artırır. 
1 1 0 De ki: "İster Allah diye yalvann, ister Rahman diye. O'na 

hangi isimle yalvanrsanız yalvann farketmez. Çünkü en 

mükemmel niteliklere sahip olan ancak O'dur." O'na yal-

vanrken sesini ne fazla yükselt, ne de fazla kıs. İkisinin 

arasında bir yol tut. 
1 1 1 De ki: "Övülmesi gereken, çocuk edinmemiş olan, ege

menliğinde ortağı olmayan, güçsüzlükten dolayı bir yar

dımcıya da ihtiyaç duymayan Allah'tır." O'nu hep böyle 

yücelterek an. 

18- KEHF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 110 ayettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 4 Övülmesi gereken, katından gelecek çetin bir azaba karşı 

insanlan ve "Allah, çocuk sahibi oldu" diyenleri uyarmak, 

iman edip salih amel işleyenlere de içinde temelli kalacak-
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lan büyük bir ödül olduğunu müjdelemek için, kuluna, 

yanlış anlaşılmaya neden olabilecek bir kanşıklığa yer ver

meyen bu doğru ve tutarlı Kitab'ı indiren Allah'tır. 
5 Bu konuda kendüerinin de, atalarının da hiçbir bilgisi yoktur. 

Söyledikleri söz asılsızdır. Onlar sadece yalan söylüyorlar. 
6 Bu 'söze' iman etmiyorlar diye kendini mi helak edeceksin? 
7 Kimin daha güzel iş yapacağmı ortaya koymak için, yer

yüzünü her türlü güzellikle süslüyoruz. 
8 Ama zamanı gelince, üzerindeki her şeyi kupkuru bir top

rak haline getireceğiz. 
9 Yoksa en ilginç âyetimizin Mağara Arkadaşlan ve kitabe

leri olduğunu mu düşünüyorsun? 
10 Bir zamanlar birkaç genç bir mağaraya sığınıp: "Rabbimiz! 

Bize acı ve bir çıkış yolu göster" demişlerdi. 
11 Bunun üzerine onlan o mağarada yıllarca uyuttuk. 
12 Sonra, mağarada kaldıklan süreyi kimin daha iyi değer

lendirdiğini ortaya koymak için onlan uyandırdık. 
1 3 - 1 4 Şimdi sana onlann başından geçenleri olduğu gibi anla

tacağız: Onlar, Rablerine inanmış birkaç gençti. Biz de 

onlan bilinçlendirmiş ve inançlarım pekiştirmiştik. Kıyam 

ederek şöyle demişlerdi: "Rabbimiz, göklerin ve yerin Rab-

bidir. Bu nedenle biz, O'ndan başkasına yalvanp yakar

mayız. Aksi takdirde saçmalamış oluruz." 
1 5 "Allah'ın yanısıra ilahlar edinen kavmimizin, bunun için 

apaçık ve kesin delillerinin olması gerekmez mi? Allah'a 

karşı yalan uydurandan daha zâlim kim vardır?" 
1 6 "Siz madem ki onlardan ve onlann Allah'ın yanısıra kul

luk ettiklerinden aynldınız, öyleyse şu mağaraya sığının 

ki, Rabbiniz size rahmetini ulaştırsın ve sizi ihtiyaç duya

bileceğiniz şeylerle donatsın." 
17 Güneş doğduğu zaman ışığı o mağaranın sağma, bataca

ğı zaman da soluna vururdu. Onlar ise mağaranın ortası

na uzanmışlardı. İşte bu, Allah'ın âyetlerinden biridir. Al-



18/Kehf Sûresi 221 

lan kime doğru yolu gösterirse, işte o, doğru yolu bulmuş

tur. Kimi de saptınrsa, ona ne bir yol gösterici, ne de bir 

koruyucu bulabilirsin. 
18 Onları uyurlarken görsen, uyanık sanırdın. Biz onları sa

ğa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın ağzında 

ön ayaklannı uzatmış yatıyordu. Eğer onları görseydin, 

korkup kaçardın. 
1 9 Derken onları uyandırdık. Olup biteni birbirlerine sorma

ya başladılar. İçlerinden biri: "Burada ne kadar kaldınız?" 

dedi. Diğerleri dedi ki: "Her halde bir gün ya da daha az 

kaldık. Ne kadar kaldığınızı ancak Rabbiniz bilir. Biriniz 

şu parayla şehre gidip temiz yiyecekler satın alsın. Ama 

çok dikkatli olsun, yerinizi kimseye belli etmesin." 
2 0 "Eğer yerinizi öğrenirlerse, sizi ya taşlayarak öldürürler ya 

da kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde bir daha 

kurtulamazsınız." 
2 1 Böylece, Allah'ın verdiği sözün doğru olduğunu ve kıya

metin kopacağında kuşku olmadığını anlamaları için, in

sanların dikkatini onların başından geçenlere çektik. Hal

kın bir kısmı: "Onların anısına bir anıt dikin. Onların du

rumunu en iyi Rableri bilir" dedi. Görüşleri kabul edilen 

kimseler ise: "Onların anısına bir mescit yapalım" dedi. 
22 Bilmedikleri bir konuda konuşarak: "Onlar üç kişiydi, bir de 

köpekleri vardı; beş kişiydi, bir de köpekleri vardı; altı kişiy

di, bir de köpekleri vardı; yedi kişiydi, bir de köpekleri var

dı" diyecekler. De ki: "Onların sayışım en iyi Rabbim bilir." 

Onlar hakkında çok az kimse bir şeyler bilmektedir. Bu yüz

den, bu konuda sana vahyedilenin dışmda, onlar hakkında 

kimseyle tartışmaya girme ve kimseye bir şey sorma. 
2 3 Ve hiçbir şey için: "Yarın onu mutlaka yapacağım" deme. 
2 4 "Allah dilerse yapacağım" de. Bunu unuttuğun zaman 

Rabbini an ve: "Rabbimin beni bu konuda en doğru bilgi

ye eriştirmesini dilerim" de. 
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25 Kimi, "Onlar o mağarada üçyüz yıl kaldı" diyor, kimi de 

buna dokuz yıl daha ekliyor. 
26 De ki: "Onların orada ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. 

Çünkü göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri ancak O bilir. O ne 

güzel görür, ne güzel duyar! İnsanların O'ndan başka ko

ruyucuları yoktur. Ve O, hükmüne kimseyi ortak etmez." 
2 7 Rabbinin Kitab'mdan sana vahyedileni duyur. O'nun söz

lerini kimse değiştiremez. O'ndan başka bir sığınak da 

bulamazsın. 
2 8 Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam O'na yalvaran

larla beraber ol. Dünya hayatının çekiciliğine kapılarak 

onları ihmal etme. Zikrimizden gafil kıldığımız, hevâsına 

uyan ve sının aşan kimselerin isteklerine uyma. 
29 De ki: "Bu hakikat, Rabbiniz katından indirilmiştir. Artık 

dileyen iman etsin, dileyen inkar." Zalimlere, kendilerini 

her yönden kuşatacak bir azap hazırladık. Su istediklerin

de, yüzlerini yakıp kavursan erimiş maden gibi bir içecek 

sunulur. O ne kötü bir içecek ve orası ne kötü bir yerdir! 
3 0 İman edip sâlih amel işleyenlerin emeğini asla boşa çıkar

mayız. 
31 İşte onlar, içlerinden sular akan sonsuz mutluluk cennet

lerine gireceklerdir. Orada altın bilezikler takınır, ince ve 

kalın ipekliden yeşil elbiseler giyinerek kanepelere kuru

lurlar. O ne güzel bir ödül ve orası ne güzel bir dinlenme 

yeridir! 
3 2 Onlara şu iki adamı örnek ver: Birine, etrafını hurmalık

larla çevirdiğimiz, arasında da ekin bitirdiğimiz iki üzüm 

bağı vermiştik. 
3 3 Her iki bahçe de bol ürün veriyor, verimleri hiçbir zaman 

azalmıyordu. Çünkü bahçelerin içinden bir dere akıtmıştık. 
3 4 O adam bahçelerinden bol ürün alıyordu. Bir gün komşu

suyla tartışırken ona: "Benim malım seninkinden çok, 

adamlanm da daha fazla ve daha güçlü" dedi. 
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3 6 Kendisine böylece yazık ederek bahçesine girdi ve: "Bu

nun yok olacağını ve kıyametin kopacağmı sanmıyorum. 

Rabbime döndürülsem bile, bundan daha iyi bir sonuçla 

karşılaşacağımdan eminim" dedi. 
3 7 Tartışma sırasmda komşusu ona: "Seni topraktan, bir 

damla döl suyundan yaratıp bir insan biçimine sokan Al

lah'a nankörlük mü ediyorsun?" 
3 8 "İşte O, benim Rabbimdir. Ve ben, Rabbime hiçbir varlığı 

ortak koşmam." 
3 9 "Beni mal ve evlat bakımından kendinden daha zayıf gör

sen bile, keşke bahçene girdiğinde, 'Allah ne dilediyse o 

olur. Allah'tan başka güç sahibi yoktur' deseydin." 
4 0 "Rabbim, bana senin bahçenden daha iyisini verebilir. Se-

ninkine de gökten bir âfet indirerek çıplak bir bayıra dön

dürebilir." 
4 1 "Yahut suyu kurur da bir daha bulamazsın" dedi. 
4 2 Derken o adamın o verimli bahçeleri yok edildi. Harap 

olan bahçelerine bakıp, ona verdiği emeği düşünerek elle

rini ovuşturmaya ve: "Keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak 

koşmasaydım" diye dövünmeye başladı. 
4 3 Allah'a karşı ona kimse yardım edemedi. O, kendini de 

kurtaramadı. 
44 Bunun için, insanı ancak gerçek ilah olan Allah koruyabilir. 

O'nun vereceği karşılık da, ulaştıracağı sonuç da en iyisidir. 
4 5 Onlara, dünya hayatının, gökten indirdiğimiz suyla yetiş

tirdiğimiz, birbirine girmiş, sonunda da yelin savurduğu 

çer çöpe dönmüş bitkilere benzediğini anlat. Allah'ın gü

cü her şeye yeter. 
4 6 Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsüdür. Ama ürünü 

kalıcı olan sâlih ameller, karşılık bakımından da, sonuç 

bakımından da Rabbinin katında daha hayırlıdır. 
4 7 Dağlan ortadan kaldırdığımız Gün, yeryüzünün dümdüz 

olduğunu görürsün. O Gün herkesi, hiçbirini dışarda bı

rakmaksızın bir araya toplarız. 
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4 8 Sıra sıra Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında, onlara: 

"İşte, sizi ilk kez yarattığımız gibi Bize geldiniz. Oysa bu 

buluşmanın gerçekleşeceğini sanmıyordunuz" denir. 
4 9 O Gün herkesin yaptığı ortaya konur ve günahkarlar ora

da yazılı olanlardan dolayı korkuya kapılır. "Vah bize! Bu 

ne biçim sicil! Büyük, küçük hiçbir şeyi atlamamış, hep

sini kayda geçirmiş" derler. Yaptıkları her işi kayıtlı bu

lurlar. Çünkü Rabbin, kimseye zulmetmez. 
5 0 Bir zamanlar meleklere: "Âdem'e boyun eğin" demiştik. 

İblis'in dışında, meleklerin hepsi boyun eğmişti. O, görün

meyen varlıklardan biriydi. Rabbinin emrini dinlemedi. 

"Onlar düşmanınız olduğu halde, Beni bırakıp, şeytanı ve 

yandaşlarını mı koruyucu edineceksiniz?" Zalimlerin ter

cihi ne kötüdür! 
5 1 Ben onları ne göklerin ve yerin, ne de kendilerinin yaratı

lışında hazır bulundurdum. İnsanları yoldan çıkaran var

lıkları da yardımcı edinmedim. 
5 2 O Gün Allah, onlara: "Benim ortaklarım olduğunu sandı

ğınız varlıkları çağırın bakalım" der. Onları çağırırlar, ama 

onlar kendilerine karşılık veremezler. Aralarına aşılmaz 

bir azap uçurumu koyarız. 
5 3 Günahkarlar ateşi gördüklerinde, oraya atılacaklarını ve 

ondan kurtulamayacaklarını anlarlar. 
5 4 Gerçek şu ki, Biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği 

verdik. Ama insan tartışmaya çok düşkündür. 
5 5 Doğru yol gösterildiği halde insanların iman etmelerine ve 

Rablerinden bağışlanma dilemelerine engel olan tutum, ön

ceki toplumlara uygulanan yasanın kendilerine de uygu

lanmasını veya azabm başlarına gelmesini beklemeleridir. 
5 6 Biz elçileri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Ka

firler ise, âyetlerimle ve uyarılarımla alay ederek hakkı or

tadan kaldırıp bâtılı yerleştirmeye çalışır. 
5 7 Rabbinin âyetleriyle uyarıldığı halde onlardan yüz çeviren 

ve işlediği günahları görmezlikten gelenden daha zalim kim 
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vardır? Onların kafasına onu anlamalarına engel olan bir 

örtü, kulaklarına da tıkaç koyarız. Onları doğru yola ne ka

dar ısrarla çağırırsan çağır, doğru yola girmezler. 
5 8 Bununla birlikte Rabbin, hem çok bağışlayıcı, hem de çok 

merhametlidir. Eğer onları yaptıklarından dolayı cezalan

dırmak isteseydi, hemen cezalandırırdı. Ama onlara belli 

bir süre verilmiştir. O süre dolunca hiçbir kurtuluş yolu 

bulamazlar. 
59 Tıpkı, sürekli zulüm işledikleri için yok ettiğimiz toplumlar 

gibi.. Biz onların yok edilmesi için de bir süre belirlemiştik. 
6 0 Bir zamanlar Musa, yardımcısına: "Ben, iki denizin birleş

tiği yere ulaşıncaya kadar yürüyeceğim" demişti. 
6 1 İki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarım unut

tular. O da denize girip kayboldu. 
6 2 Orayı geçtiklerinde Mûsâ, yardımcısına: "Yiyeceğimizi ge

tir. Bu yolculuk bizi iyice yordu" dedi. 
6 3 Yardımcısı: "Eyvah! Kayalıkta dinlendiğimizde balığı 

unutmuşum. Bana onu şeytan unutturdu. O da tuhaf bir 

şekilde denize kaçmış olmalı" dedi. 
6 4 Musa: "İşte bizim aradığımız da buydu" dedi. Geldikleri 

yoldan hemen geri döndüler. 
6 5 Orada, kendisine bağışta bulunduğumuz ve katımızdan 

bir ilimle donattığımız bir kulumuza rastladılar. 
6 6 Musa ona: "Sana öğretilenin bir kısmını öğrenip olgunlaş

mam için seninle gelebilir miyim?" dedi. 

67 es. O. "Ama sen benim yaptıklarıma dayanamazsın. İç yüzü

nü kavrayamadığın bir şeye nasıl dayanacaksın?" dedi. 
6 9 Musa: "Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın. Sana hiçbir 

konuda karşı çıkmayacağım" dedi. 

70. O. «Eğer benimle beraber geleceksen, ben sana bir açıklama 

yapmadıkça o konuda bana bir şey sormayacaksın" dedi. 
7 1 Bunun üzerine yola koyuldular. O bilge adam yolculuk sı

rasında bindikleri geminin bir tarafını deliverdi. Musa 
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ona: "Gemiyi, içindekileri boğmak için mi deldin? Doğru

su çok kötü bir iş yaptın" dedi. 
7 2 O: "Ben sana, 'Benim yaptıklarıma dayanamazsın' deme

miş miydim?" dedi. 
7 3 , Musa: "Verdiğim sözü unuttum. Bu nedenle beni sorum

lu tutup seninle gelmeme zorluk çıkarma" dedi. 
7 4 Yine yola koyuldular ve sonunda bir çocukla karşılaştılar. 

Bilge adam, o çocuğu öldürdü. Musa ona: "Kimseyi öldür

memiş bir çocuğa kıydın. Doğrusu çok korkunç bir şey 

yaptın" dedi. 
7 5 O: "Ben sana, 'Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın' de

memiş miydim?" dedi. 
76 Musa: "Eğer sana bundan sonra bir şey sorarsam, benimle ar

kadaşlık etme. Çünkü sana yeterince özür beyan ettim" dedi. 
7 7 Bunun üzerine yeniden yola koyuldular ve sonunda bir 

kasabaya vardılar. Kasaba halkından yiyecek istediler, 

ama onlar bu iki kişiyi ağırlamaya yanaşmadı. Orada, yı

kılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. O bilge adam bu 

duvarı onanverdi. Musa ona: "Eğer isteseydin, emeğine 

karşılık bir ücret alabilirdin" dedi. 
78 Bilge adam: "İşte bu, ayrılmamızı gerektiriyor. Şimdi sa

na, dayanamadığın işlerin iç yüzünü anlatacağım" dedi. 
7 9 "O gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Ona hasar vermek 

istedim. Çünkü arkalarında, sağlam gemilere el koyan bir 

kral vardı." 
80 "O çocuğun ana-babası iman etmiş kimselerdi. Çocuğun aza

rak ve nankörlük ederek onlara zulmedeceğinden korktuk." 
8 1 "Rablerinin onlara, ondan daha temiz karakterli ve üzer

lerine titreyen birini vermesini istedik." 
82 "Duvar ise, kasabadaki iki yetim çocuğundu. O duvarın 

altında onlara ait bir hazine vardı. Babalan da iyi bir kim

seydi. Rabbin, onlara acıdığı için büyüdüklerinde o hazi

neyi çıkarmalarını istedi. Ben bunlan kendi kafamdan 

yapmadım. İşte dayanamadığm işlerin iç yüzü..." 
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8 3 Sana Zulkarneyn'i soruyorlar. De ki: "Size onun hakkın

da bilgi vereyim:" 
8 4 Ona yeryüzünde güvenli bir yer sağlamış ve her türlü im

kanı emrine vermiştik. 
8 5 O da bir yol tuttu. 
86 Güneşin battığı yere vardığında, güneş ona bulanık bir suya 

baüyormuş gibi göründü. Orada bir toplum vardı. "Ey Zul-

karneyn! Onları ister cezalandır, istersen iyi davran" dedik. 

87-88. "Kim zulmederse onu cezalandıracağız. Sonunda Rabbine 

döndürülecek, O da onu, görülmemiş bir azaba uğrata

cak. Ama kim iman edip salih amel işlerse, o da en güzel 

ödülü alacaktır. Çünkü onu zora koşmayız" dedi. 
8 9 Sonra başka bir yol tuttu. 
9 0 Güneşin doğduğu yere varınca, onun, kendilerini güneşe 

karşı bir örtüyle korumadığımız bir toplumun üzerine 

doğduğunu gördü. 
9 1 İşte böyle. Biz onun yaptıklarını bilmekteydik. 
9 2 Sonra başka bir yol tuttu. 
9 3 İki dağ araşma vardığında, orada, neredeyse hiç söz anla

mayan bir toplumla karşılaştı. 
94 "Ey Zulkarneyn! Yecüc ve Mecüc burada fesat çıkarıyor. Sa

na bir ücret versek, aramıza bir set yapar mısın?" dediler. 
9 5 Zulkarneyn: "Rabbimin bana sağladığı güvenli konum, si

zin verebileceklerinizden daha hayırlıdır. Ama bana yar

dım ederseniz aranıza aşılmaz bir set yapabilirim" dedi. 
9 6 "Bana demir kütleleri getirin" dedi. Getirdikleri kütleler 

iki dağın arasım doldurunca: "Körükleyin" dedi. Demir yı

ğını tavlanınca: "Erimiş bakın getirin de bunun üzerine 

dökeyim" dedi. 
9 7 Artık onlar onu ne aşabildiler, ne de yarabildiler. 
9 8 Zulkarneyn: "İşte bu Rabbimin rahmetidir. Ama Rabbi

min belirlediği zaman gelince, onu yerle bir eder. Çünkü 

Rabbimin verdiği söz mutlaka yerine gelecektir" dedi. 
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99 O Gün onları bırakırız, dalgalar halinde birbirlerine karı

şırlar. Sûra üflenince hepsini bir araya toplarız. 
1 0 0 O Gün kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki... 
1 0 1 Çünkü verdiğimiz öğüde kulak asmadıkları için onların 

gözlerine perde çekilmişti. 
1 0 2 Kafirler, kullarımın bir kısmına sığınarak elimden kurtu

labileceklerini mi sanıyorlar? Oysa onlara konak yeri ola

rak cehennemi hazırladık. 
1 0 3 De ki: "Yaptıklarından dolayı en çok kayba uğrayanları si

ze haber verelim mi?" 

104-105. "Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar ettik

lerinden, dünyada güzel işler yaptıklarını sananların bü

tün çabalan boşa gidecektir." Çünkü Biz, Kıyamet Günü 

onlara hiçbir değer vermeyiz. 
1 0 6 Hakikati inkar ettiklerinden, ayetlerimi ve elçilerimi alaya 

aldıklanndan dolayı onlann cezası cehennemdir. 
1 0 7 İman edip salih amel işleyenler de Firdevs cennetlerinde 

ağırlanacaktır. 
1 0 8 Orada temelli olarak kalırlar, oradan ayrılmak da istemezler. 
1 0 9 De ki: "Dünyadaki denizlerin iki katı kadar mürekkep ol

sa, Rabbimin sözlerinin yazılması bitmeden o mürekkep 

tükenirdi." 
1 1 0 De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana, ilahını

zın tek olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine kavuşacağını 

umuyorsa sâlih amel işlesin ve O'na kulluk ederken hiç

bir şeyi Rabbine ortak koşmasm." 

19- MERYEM SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 98 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. 
2 Bu, Rabbinin Zekeriya'ya olan rahmetini anmasıdır. 

3 - 4 Bir zamanlar o, Rabbine şöyle yakarmıştı: "Rabbim! Ben 

artık yaşlandım, saçlarım ağardı. Rabbim! Senden istedi

ğim hiçbir şey karşılıksız kalmadı." 
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5 - 6 "Ben, öldükten sonra yakınlarımın görevlerini yerine geti-

remiyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısır. Katından 

hem bana, hem de Yâkup ailesine varis olacak bir yar

dımcı ver. Rabbim! Onu razı alacağın bir kimse yap." 
7 Bunun üzerine melekler: "Ey Zekeriya! Sana, Yahya adın

da bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye ver

medik" dedi. 
8 Zekeriya: "Rabbim! Karım kısır, ben de iyice yaşlanmış

ken nasıl çocuğum olabilir?" dedi. 
9 Melek: "Orası öyle ama" dedi. "Rabbin, 'seni daha önce 

yoktan yarattığım gibi, bu da Benim için kolaydır' diyor." 
1 0 Zekeriya: "Rabbim! Öyleyse bana bir delil ver" dedi. Me

lek: "Senin delilin, insanlarla üç gün boyunca konuşma-

mandır" dedi. 
1 1 Bunun üzerine Zekeriya mabetten çıktı ve kavmine, "Sa

bah akşam Allah'ın yüceliğini anın" diye işaret etti. 
1 2 Ona daha çocukken doğru düşünme yeteneği vererek: "Ey 

Yahya! Kitab'a sımsıkı sarıl" demiştik. 
1 3 Ona katımızdan bir merhamet duygusu ve temizlik bağış

ladık. Çünkü O, her zaman Bize karşı gelmekten çekinen 

bir kimseydi. 
14 Ana-babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar biri değildi. 
1 5 Bu nedenle, doğduğu gün de, öleceği gün de Allah'ın 

esenliği onun üzerindeydi. Yeniden diriltileceği Gün de 

onun üzerinde olacaktır. 
1 6 1 7 Kitap'ta Meryem'i de an. Bir zamanlar o, ailesinden ayrı

lıp doğu yönünde bir yere çekilmiş, onlarla ilişkisini kes

mişti. Bu durumdayken vahiy meleğimizi gönderdik. Me

lek ona normal bir insan suretinde göründü. 
1 8 Meryem ona: "Eğer Allah'a karşı gelmekten çekinen biriy

sen, senden, rahmeti sonsuz olan Allah'a sığınırım" dedi. 
1 9 Melek: "Ben, Rabbinin sana tertemiz bir oğul bağışlayaca

ğını müjdelemek için gönderdiği bir elçiyim" dedi. 
2 0 Meryem: "Bana hiçbir erkek dokunmamışken nasıl oğlum 

olabilir? Üstelik ben iffetsiz bir kadın da değilim" dedi. 
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21 Melek: "Bu doğru "dedi. "Ancak Rabbin, 'Bu Benim için çok 

kolay, onu insanlara katımdan bir âyet ve rahmet kılaca

ğım' buyurdu." Çünkü bu, önceden karar verilmiş bir işti. 
2 2 Meryem ona gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. 
2 3 Doğum sancısı onu bir hurma ağacının altına sığınmaya 

zorladı. "Keşke daha önce ölmüş olsaydım da unutulup 

gitseydim" dedi. 
2 4 Alt yanından şöyle bir ses duydu: "Sakın üzülme. Rabbin 

rahmindeki çocuğu değerli kılmıştır." 
25 "Hurmanın dallarım silkele de yanına taze hurma dökülsün." 
26 "Ye, iç; gözün aydm olsun. Bir insan görürsen, 'Ben, rah

meti sonsuz olan Allah için bir süre konuşmamaya karar 

verdim. Bu nedenle bugün kimseyle konuşmayacağım' de." 

27-28. Bir süre sonra çocuğu alıp kavmine döndü. "Ey Meryem! 

Sen çok kötü bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kızkardeşi! 

Baban kötü bir adam değildi, anan da bir iffetsizlik yap

mamıştı" dediler. 
2 9 Bunun üzerine Meryem, çocuğu gösterdi. "Biz beşikteki 

çocukla nasıl konuşabiliriz?" dediler. 
3 0 Ama o dedi ki: "Doğrusu ben, Allah'ın kuluyum. Allah ba

na Kitap verdi ve beni peygamber yaptı." 

3i-32. «Beni bulunduğum her yerde mübarek kıldı ve bana, ya

şadığım sürece namaz kılmamı ve arınmak için servetim

den harcamamı, anama da iyi davranmamı emretti. Beni, 

merhametsiz bir zorba yapmadı." 
3 3 "Bu nedenle, doğduğum gün esenlik üzerimdeydi; öldü

ğüm gün ve yeniden diriltildiğim Gün de yine üzerimde 

olacaktır." 
3 4 İşte üzerinde derin bir anlaşmazlığa düştükleri Meryem 

oğlu İsa ile ilgili en doğru açıklama budur. 
3 5 Çocuk sahibi olmak Allah'a yaraşmaz. O bundan uzaktır. 

Bir işe karar verdiği zaman ona sadece "ol" der, o da he

men oluverir. 
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3 6 "Doğrusu benim Rabbim de, sizin Rabbiniz de Allah'tır. 

Öyleyse ancak O'na kulluk edin. Çünkü doğru yol sadece 

budur." 
37 Durum böyleyken hizipler aralarında çekişip duruyorlar. O 

çetin Gün'de göreceklerinden dolayı vay kafirlerin haline! 
3 8 Bize geldikleri Gün, gerçeği ne güzel duyacak, ne güzel 

görecekler! Ama zalimler bugün doğru yoldan iyice uzak

laşmışlardır. 
3 9 Onları, her şeyin karara bağlanacağı Pişmanlık Günü'ne 

karşı uyar. Çünkü onlar hâlâ gaflet içindeler ve iman et

miyorlar. 
4 0 Oysa yeryüzü ve üzerinde yaşayanlar yok olacak; sadece 

Biz kalacağız ve onların hepsi Bize kalacak. 
4 1 Kitap'ta İbrahim'i de an. O, dosdoğru biriydi, çünkü bir 

peygamberdi. 
42 Babasma demişti ki: "Babacığım! Duymayan, görmeyen ve 

hiçbir sıkıntını gideremeyen şeylere niçin kulluk ediyorsun?" 
4 3 "Babacığım! Doğrusu bana, senin bilmediğin bir bilgi 

ulaştı. Öyleyse bana uy da seni doğru yola ulaştırayım." 
4 4 "Babacığım! Sakın şeytana kulluk etme. Çünkü o, sonsuz 

rahmet sahibine baş kaldırmıştır." 
4 5 "Babacığım! Senin şeytana uyup, sonsuz rahmet sahibi

nin azabına uğramandan korkuyorum." 
4 6 Babası: "İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviri

yorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen seni öldüresiye taş

larım. Artık benden bir süre uzak dur" dedi. 
47 İbrahim: "Sana esenlikler dilerim. Rabbimden bağışlanma

nı dileyeceğim. Çünkü O, bana karşı çok lütufkardır" dedi. 
4 8 "Sizi ve Allah'ın yanısıra yalvardıklannızı bırakıyor ve sa

dece Allah'a yalvarıyorum. Rabbime yalvardığını sürece 

mahrum kalmayacağımı umuyorum." 
4 9 İbrahim onlan ve Allah'ın yanısıra kulluk ettiklerini bıra

kınca, ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık, her ikisini de 

peygamber yaptık. 
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5 0 Onlara rahmetimizden verdik ve insanlar arasında iyi bir 

şekilde anılmalarını sağladık. 
51 Kitap'ta Musa'yı da an. Çünkü o da seçilmiş biriydi, Allah 

katından haber getiren elçilerdendi. 
5 2 Ona Sina Dağı'nm sağ tarafından seslenmiş ve özel olarak 

konuşmak için onu Kendimize yaklaştırmıştık. 
5 3 Rahmetimizle kardeşi Harun'u da onunla beraber pey

gamber yapmıştık. 
54 Kitap'ta İsmail'i de an. Çünkü o da sözünde duran biriy

di, Allah katından haber getiren bir elçiydi. 
5 5 Halkına namazı ve arınmak için servetlerinden başkalarına 

vermeyi emrederdi. Rabbinin rızasını kazanmış biriydi. 
5 6 Kitap'ta İdris'i de an. O da doğru bir kimseydi ve bir pey

gamberdi. 
5 7 Onu yüce bir konuma yükseltmiştik. 
5 8 İşte bunlar Âdem'in, Nuh 'la beraber gemide taşıdıklarımı

zın, İbrahim'in, İsmail'in ve seçip doğru yolu gösterdiğimiz 

kimselerin soyundan, Allah'ın nimet verdiği kimselerden

dir. Onlara sonsuz rahmet sahibinin âyetleri okunduğun

da ağlayarak secdeye kapanırlardı. 
5 9 Onlardan sonra, Allah'a kulluk etmeyen ve kötü arzuları

nın peşine düşen bir nesil geldi. Ama yakında belalarını 

bulacaklar. 
6 0 Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler bunun 

dışındadır. İşte onlar hiçbir haksızlığa uğramadan cenne

te gireceklerdir. 
6 1 Sonsuz rahmet sahibinin, kullanna söz verdiği, mutluluk 

cennetlerine... Çünkü O'nun sözü mutlaka yerine gelir. 
6 2 Orada asla faydasız bir söz duymazlar; esenlik dileğinden 

başka hiçbir söz... Ve orada sabah akşam rızıklanırlar. 
6 3 İşte Bize karşı gelmekten çekinen kullarımıza bırakacağı

mız cennet böyledir. 
6 4 (Melekler:) "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Bildiğimiz, 

bilmediğimiz ve bu ikisi arasında olan her şey Allah'ın bil-

gisindedir. Çünkü Rabbin hiçbir şeyi unutmaz" (derler). 
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65 O, göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin 
Rabbidir. Öyleyse ölünceye kadar ancak O'na kulluk et. 
Hiç O'na denk olabilecek başka bir varlık tanıyor musun? 

66 Buna rağmen insanların bir kısmı: "Öldükten sonra yeni
den mi diriltileceğim?" der. 

67 Peki, insan kendisini daha önce yoktan yarattığımızı dü
şünmüyor mu? 

68 Rabbine and olsun ki, onları şeytanlarıyla beraber topla
yacak ve cehennemin etrafında diz üstü bekleteceğiz. 

69 Sonra her topluluktan sonsuz rahmet sahibine karşı en 
çok azgınlık edenleri ayıracağız. 

70 Çünkü Biz, kimin ateşe atılması gerektiğini çok iyi biliriz. 
71 Orayı hepiniz göreceksiniz. Bu, Rabbinin kesin bir hük

müdür. 
72 Allah'a karşı gelmekten çekinenleri kurtaracak, ama za

limleri orada diz üstü bırakacağız. 
73 Apaçık âyetlerimiz okunduğunda kâfirler, iman edenlere: 

"Bu iki gruptan hangisinin konumu daha üstün ve adam
ları daha iyi?" der. 

74 Onlardan önce, kendilerinden daha üstün ve görkemli ni
ce uygarlığı yok ettik. 

75 De ki: "Sonsuz rahmet sahibi kendilerine ne kadar ömür 
verirse versin, doğru yoldan sapanlar ya önceden uyarıl-
dıkları azabı ya da kıyametin kopuşunu gördüklerinde ki
min konumunun kötü ve dayanağının zayıf olduğunu an
layacaklardır." 

76 Allah, doğru yolda olanların bilincini artırır. Kalıcı karşı
lıklara dönüşen sâlih ameller, Rabbinin katında yeryü-
zündekilerden daha değerli, sonuçlan bakımından da da
ha hayırlıdır. 

77 Ayetlerimizi inkar edip: "Bana mutlaka servet ve çocuk 
verilecek" diyeni gördün mü? 

78 O kimse gaybı mı biliyor yoksa sonsuz rahmet sahibinden 
bu konuda bir söz mü aldı? 
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7 9 Hayır! Onun söylediklerini kaydedeceğiz ve azabını uzat

tıkça uzatacağız. 
8 0 Sahip olduğu her şey Bize kalacak ve o tek başına huzu

rumuza gelecek. 
8 1 Kendilerine üstünlük sağlasın diye Allah'ın yanısıra ilah

lar edindiler. 
8 2 Hayır! İlahlaştırdıkları nesneler onların kulluğunu redde

decek ve onlara karşı çıkacak. 
8 3 Kâfirleri kışkırtmak için üzerlerine şeytanları saldığımızı 

bilmiyor musun? 
8 4 Öyleyse Allah'ın onları cezalandırmasını istemek için ace

le etme. Çünkü Biz onların yaptıklarını tek tek yazıyoruz. 
8 5 O Gün, Allah'a karşı gelmekten çekinenleri sonsuz rah

met sahibinin huzurunda değerli konuklar gibi ağırlarız. 
8 6 Günahkarları da, susamış sürüyü suya götürür gibi ce

henneme süreriz. 
8 7 Sonsuz rahmet sahibiyle bağlarını koparanlar kayırılma-

yacaktır. 
88 "O sonsuz rahmet sahibi kendisine bir oğul edindi" diyorlar. 

89-91. Andolsun çok kötü bir iftira attınız. O sonsuz rahmet sa

hibine çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler 

çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yerle bir olacaktı. 
92 Oysa O sonsuz rahmet sahibine çocuk edinmek yaraşmaz. 
9 3 Göklerde ve yerde kim varsa, O sonsuz rahmet sahibinin 

huzuruna ancak birer kul olarak gelecektir. 
9 4 Allah onların hepsini bilmekte ve tek tek saymaktadır. 
9 5 Kıyamet Günü onlann her biri O'nun huzuruna tek başı

na gelecektir. 
9 6 İman edip salih amel işleyenler O sonsuz rahmet sahibi

nin lütfuna mazhar olacaklardır. 
9 7 Doğrusu Biz, inat kimseleri onunla uyarman, Allah'a kar

şı gelmekten çekinenleri de müjdelemen için onu senin 

dilinde indirdik. 
9 8 Onlardan önce nice nesli yok ettik. Şimdi onlann hiçbiri

ni görüyor yahut fısıltısını duyuyor musun? 
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20- TÂ-HÂ SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 135 ayettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Tâ, hâ. 
2 - 3 Sana bu Kur'an'ı, sıkıntı çekesin diye değil; Allah'tan kor

kanları uyarman için indirdik. 
4 O, yeri ve yüce gökleri yaratanın katından indirilmiştir. 
5 O rahmeti sonsuz olan, egemenlik koltuğuna kurulmuştur. 
6 Göklerde, yerde, onlann arasında ve toprağın altında ne 

varsa O'nundur. 
7 Düşünceni açıklasan da, gizlesen de farketmez. Çünkü O, 

gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. 
8 Allah'tan başka ilah yoktur. En mükemmel niteliklere O 

sahiptir. 
9 Musa'nın başından geçenleri duydun mu? 

1 0 Hani, uzakta bir ateş görmüş ve ailesine: "Siz burada bek

leyin. Ben şu tarafta bir ateş gördüm. Oradan size ya tu

tuşmuş bir odun getiririm, ya da onun başında yol göste

recek birini bulurum" demişti. 
1 1 1 2 Oraya vardığında ona şöyle seslenildi: "Ey Musa! Ben se

nin Rabbinim. Ayağındakileri çıkar. Çünkü sen, kutsal 

vadide, Tuvâ'dasın." 
1 3 "Seni elçi seçtim. Öyleyse sana vahyedilenleri dinle." 
1 4 "Ben, kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Öyleyse 

ancak Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl." 
1 5 Zamanını gizli tutsam da, kıyamet mutlaka kopacak ve 

herkes, yaptıklarının karşılığını alacaktır. 
16 Bu yüzden, ona inanmayan ve hevasma uyanlar, salon seni 

bu gerçeğe inanmaktan alıkoymasın; yoksa helak olursun. 
1 7 Allah: "O sağ elindeki ne, ey Musa?" dedi. 
1 8 Musa: "Yaslandığım, davarıma yaprak silkelediğim ve da

ha bir çok işime yarayan değneğim" dedi. 
1 9 Allah: "Ey Musa! Onu yere at" dedi. 
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20 Musa değneği atar atmaz yılan gibi kıvrılmaya başladı. 
21 Allah dedi ki: "Korkma, onu eline al. Çünkü onu yeniden 

eski durumuna çevireceğiz." 
22 "Şimdi de elini koynuna sok. Kudretimizin başka bir işa

reti olarak bembeyaz çıksın." 
23 "Böylece sana, büyük âyetierimizin bir kısmım gösterelim." 
24 "Artık Firavun'a git, çünkü o iyice azdı." 
25 Musa dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver." 
26 "İşimi kolaylaştır." 

27-28. "Güzel konuşmamı sağla ki söylediklerimi iyi anlasınlar." 
29 "Bana, yakınlarımın arasından bir yardımcı ver." 
30 "Kardeşim Harun'u." 
31 "Beni onunla destekle." 

32-34. "Bu konuda ona da sorumluluk yükle ki yüceliğini daha 
iyi duyuralım ve Seni daha çok analım." 

35 "Doğrusu Sen, bütün yaptıklarımızı görmektesin." 
36 Allah dedi ki: "Ey Musa! İsteğin kabul edildi." 
37 "Sana daha önce de iyilikte bulunmuş" 
38 "Ve annene şöyle vahyetmiştik:" 
39 "Onu bir sandığa koyup ırmağa bırak. Irmak onu kıyıya 

sürükleyecek ve onu Bana düşmanlık eden, ileri de ona 
da düşman olacak biri alacak." Gözetimim altında yetiş
men için seni sevimli kılmıştım. 

40 "Kız kardeşin gidip: 'Size, ona iyi bakacak birini göstere
yim mi?' demişti. Böylece seni, 'gözü aydın olsun ve üzül
mesin' diye annene kavuşturmuştuk. Büyüyünce bir 
adam öldürmüştün. O zaman da seni sıkıntıdan kurtar
mış ve çeşitli sınavlardan geçirmiştik. Medyen'e kaçıp, 
halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonunda takdirimize 
uyup buraya geldin ey Musa!" 

41 "Seni Kendime elçi seçtim." 
42 "Sen ve kardeşin, ayetlerimle gidin. Sakın Beni anmakta 

gevşeklik göstermeyin." 
43. "Firavuna gidip onu uyarın, çünkü o iyice azdı." 
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4 4 "Ama ona yumuşak sözler söyleyin. Belki öğüdünüze ku

lak verir ve söylediklerinizden korkar." 
4 5 Onlar: "Rabbimiz! Onun bize düşmanlık ve azgınlık etme

sinden korkuyoruz" dediler. 
4 6 Allah: "Korkmayın, çünkü arkanızda Ben varım. Ben her 

şeyi duyar ve görürüm" dedi. 
4 7 "Ona gidip deyin ki: 'Biz, Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğulla-

rı'nı bizimle gönder, onlara işkence etme. Sana Rabbin¬ 

den bir ayet getirdik. Ama sadece O'nun gösterdiği yolu 

izleyenler esenliğe kavuşacaktır." 
4 8 "Çünkü bize, hakkı yalanlayıp ondan yüz çevirenlerin 

mutlaka azaba uğrayacakları bildirildi." 
4 9 Firavun bunları duyunca: "Ey Musa! Sizin Rabbiniz de 

kim?" dedi. 
5 0 Musa: "Bizim Rabbimiz, her şeyin özünü, biçimini belirle

yen ve her şeyi doğasına uygun bir hedefe yönelten varlık

tır" dedi. 
5 1 Firavun: "Öyleyse önceki nesillerin durumu nedir?" dedi. 
5 2 Musa: "Onlann durumunu ancak Rabbim bilir. Çünkü 

Rabbim ne yanılır, ne de unutur" dedi. 
5 3 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren ve sizin 

için orada yollar var eden, gökten su indirerek Onunla 

her türlü bitkiyi yetiştiren O'dur. 
54 O ürünlerden hem siz beslenirsiniz, hem de hayvanlarınız... 

Doğrusu bunda, akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. 
5 5 Sizi topraktan yaratıyoruz. Sonunda oraya döndüreceğiz 

ve oradan tekrar çıkaracağız. 
5 6 Gerçek şu ki, ona bütün ayetlerimizi gösterdik. Ama o 

bunlan yalan saydı ve diretti. 

57-58. Firavun; »Ey Musa! Bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için 

mi geldin? Öyleyse biz de seninki gibi bir sihir ortaya koyaca

ğız. Bunun için uygun bir zaman ve yer belirleyelim" dedi. 
5 9 Musa: "Sizinle bayram günü, insanların toplandığı kuş

luk vakti buluşalım" dedi. 
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6 0 Firavun işe koyuldu, hilelerini hazırlayıp geldi. 
61 Musa onlara: "Yazıklar olsun size! Allah'a iftira etmeyin, 

yoksa sizi azapla yok eder. Zaten O'na iftira eden kaybet

miştir" dedi. 

62-63. Bunun üzerine ne yapacaklarını kararlaştırmak üzere 

gizli bir toplantı yaptılar ve şu karara vardılar: "Bu iki si

hirbaz, sizi sihirle yurdunuzdan çıkarmak ve örnek ya

şantınızı ortadan kaldırmak istiyor." 
6 4 "Bu yüzden, bütün hilelerinizi hep beraber ortaya koyun. 

Çünkü bugün üstün gelen, görevini başarmış olacaktır." 
6 5 Sihirbazlar: "Ey Musa! Değneğini önce sen mi atacaksın 

yoksa biz mi atalım?" dediler. 
6 6 Musa: "Önce siz atın" dedi. İplerini ve değneklerini atınca, 

yaptıkları sihirden dolayı, onlar Musa'ya hızla hareket 

ediyorlarmış gibi geldi. 
6 7 Musa bunun üzerine içinde bir korku hissetti. 

68-69. "Korkma, çünkü sonunda sen üstün geleceksin. Sağ elin

deki değneği at, onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onla

rın yaptığı sihirbaz hilesidir. Bir sihirbaz ne yaparsa yap

sın, asla başarıya ulaşamaz" dedik. 
7 0 Sihirbazlar sonunda secdeye kapanarak: "Musa'nın ve 

Harun'un Rabbine iman ettik" dediler. 
7 1 Firavun: "Benden izin almadan ona iman ettiniz ha! Öy

leyse size sihir öğreten usta o olmalı. Ama bu ihanetiniz

den dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim 

ve sizi hurma kütüklerine asacağım. Böylece kimin azabı

nın daha çetin ve sürekli olduğunu göreceksiniz" dedi. 

72-73. sihirbazlar: "Bize gösterilen delilleri ve bizi yaratanı bıra

kıp senin ardından gitmeyeceğiz. Elinden geleni ardına 

koyma, senin hükmün ancak dünyada geçer. Biz artık 

Rabbimize iman ediyoruz. Umarız, günahlarımızı ve bize 

zorla yaptırdığın sihri bağışlar. Allah'ın vereceği karşılık 

daha iyi ve süreklidir" dediler. 
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74 Kim, Rabbinin huzuruna günahkar olarak gelirse cehen
neme atılır. Orada ne ölüp kurtulabilir, ne de düzgün bir 
hayat yaşar. 

75 Kim de O'nun huzuruna iman edip salih amel işleyerek 
gelirse, işte en güzel makamlar onların olacaktır. 

76 Temelli kalacakları, içlerinden sular akan cennetler... İş
te arınanların ödülü budur. 

77 Zamanı gelince Musa'ya: "Kullarımla geceleyin yola çık ve 
onları güvenli bir şekilde denizden geçir. Yakalanacağın
dan korkma" diye vahyettik. 

78 Bunun üzerine Firavun, askerleriyle onların peşine düş
tü. Ama deniz onları öyle bir yuttu ki... 

79 Çünkü Firavun kavmini saptırmış, onlara doğru yolu gös
termemişti. 

80 Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık, 

Sina Dağı'nın sağ yamacında sizinle antlaşma yaptık, si
ze bıldırcın ve kudret helvası indirdik. 

81 "Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden istifade edin, 
ama sının aşmayın. O takdirde size şiddetle kızarım. Be
ni kızdıran ise mahvolur" dedik. 

82 "Bununla beraber Ben, tövbe eden, inanıp sâlih amel iş
leyen ve doğru yoldan ayrılmayanları bağışlarım." 

83 Allah: "Ey Mûsâ! Neden kavmini bırakıp hemen geldin?" 
dedi. 

84 Musa: "Onlar benim yolumu izliyor. Rabbim! Rızanı ka
zanmak için acele ettim" dedi. 

85 Allah: "Sen ayrıldıktan sonra kavmini sınadık. Samiri on
ları saptırdı" dedi. 

86 Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. "Ey kav
mim! Rabbinizle güzel bir antlaşma yapmadınız mı? Ara
dan uzun bir süre mi geçti, yoksa Rabbinizi kızdırmak 
için mi bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi 

87 "Sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Mısır
lıların zinet eşyasının bir kısmım yanımızda getirmiştik. 
Onları ateşe attık, Samiri de kendininkini attı" dediler. 
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8 8 Samiri onlara, ses çıkaran bir buzağı heykeli yaptı. Bu

nun üzerine birbirlerine: "Sizin ilahınız da, Musa'nın ila

hı da budur; ama o geçmişini unuttu" dediler. 
89 O heykelin kendileriyle konuşamadığını; onlara fayda da, 

zarar da veremediğini görmediler mi? 
9 0 Oysa Harun daha önce onlara: "Ey kavmim! Allah sizi bu

nunla imtihan ediyor. Sizin Rabbiniz, rahmeti sonsuz 

olan Allah'tır. Bana uyun ve dediklerimi yapın" demişti. 
9 1 Onlar: "Musa geri dönünceye kadar ona tapmaktan vaz

geçmeyiz" dediler. 

92-93. Musa geri dönünce: "Ey Harun! Onlann saptığını görün

ce neden benim yolumu izlemedin? Yoksa bana baş mı 

kaldırdın?" dedi. 
9 4 Harun: "Ey Kardeşim! Saçımı sakalımı çekiştirme. Ben 

senin, 'İsrailoğulları'nı birbirine düşürdün, sözümü dinle

medin' demenden korktum" dedi. 
9 5 Bunun üzerine Musa: "Ey Samiri! Sen ne yapmak istiyor

sun?" dedi. 
9 6 Samiri: "Ben onların kavrayamadıkları bazı şeyleri kavra

dım. Elçinin öğretisinin bir kısmını benimsemiştim. İşte 

onu terk ettim. Nefsim bana böyle yön verdi" dedi. 
97 Musa: "Öyleyse defol! Bundan sonra toplumdan dışlandın. 

Ayrıca ahirette kurtulamayacağın bir ceza var. Şimdi tapı

nıp durduğun ilahı yakıp denize savurmamızı seyret" dedi. 
9 8 İlahınız, Kendisinden başka ilah olmayan ve her şeyi bi

len Allah'tır. 
9 9 Böylece sana, geçmiş olayları anlatıyoruz. Çünkü sana 

katımızdan öğüt veren bir Kitap indirdik. 

100-101. Kim ondan yüz çevirirse, Kıyamet Günü sürekli taşıyacağı 

bir günah yüklenir. O Gün onların taşıdığı yük ne kötüdür! 
1 0 2 Sura üflendiği Gün, günahkarları kör olarak toplarız. 
1 0 3 Birbirleriyle fısıldaşarak: "Herhalde yeryüzünde on gün

den fazla kalmadınız" diyecekler. 
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1 0 4 Biz onlann ne konuştuğunu çok iyi biliriz. En akıllıları: 

"Hayır, orada sadece bir gün kaldınız" diyecek. 

105 107. sana Kıyamet Günü dağlanıl ne olacağmı soruyorlar. De 

ki: "Rabbim o Gün onları darmadağın edecek, yeryüzünü 

dümdüz ve çıplak bir duruma getirecek. Orada ne bir çu

kur görebileceksin, ne de bir tümsek." 
1 0 8 O Gün herkes, bir tarafa sapmadan kendilerini çağıranı 

izler ve o sonsuz rahmet sahibine saygıdan sesini kısar. 

Fısıltıdan başka bir şey duyamazsın. 
1 0 9 O Gün, o sonsuz rahmet sahibinin izin verdiği ve sözün

den hoşnut olduğu kimseden başkasına kayırmanın bir 

faydası olmaz. 
1 1 0 Çünkü Allah onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını 

da bilir. Ama onlar O'nu idrak edemezler. 
1 1 1 O Gün herkes, her şeyin kaynağı ve dayanağı, o sonsuza 

kadar diri olan varlığın önünde saygıyla eğilir. Zulüm 

yüklenenler ise mahvolur. 
1 1 2 İman edip sâlih amel işleyenler ne haksızlığa uğrayacak

larından, ne de ödüllerinin eksileceğinden korkarlar. 
1 1 3 Böylece sana apaçık bir mesaj indirdik. Allah'a karşı gel

mekten çekinsinler ve öğüt alsınlar diye onda her türlü 

uyanyı dile getirdik. 
1 1 4 Allah, var olan her şeyin ötesindeki yüceler yücesidir; 

mutlak egemen ve mutlak gerçektir. Kur'an'ın vahyedil-

mesi bitmeden, o konuda konuşmakta acele etme. "Rab

bim! Bilgimi sürekli artır" de. 
1 1 5 Gerçek şu ki, daha önce Adem'e mesajımızı ulaştırmıştık. 

Ama o, sorumluluğunu yerine getirmedi. Onda bir azim 

görmedik. 
1 1 6 Meleklere: "Âdem'e boyun eğin" dedik. Hepsi boyun eğdi, 

ama İblis bundan kaçındı. 
1 1 7 Bunun üzerine: "Ey Âdem! Bu senin de, eşinin de düşma

nıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya 

düşersiniz." 
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118-119. -çünkü orada ne acıkır, ne susarsın; ne üşür, ne yanar

sın" dedik. 
1 2 0 Ama şeytan ona sinsice fısıldayarak: "Sana sonsuzluk 

ağacını ve ortadan kalkmayacak bir egemenliğin yolunu 

göstereyim mi?" dedi. 
1 2 1 O ağacın meyvesinden yediklerinde çıplak olduklarının 

farkına vardılar ve cennetten topladıkları yapraklarla 

üzerlerini örtmeye çalıştılar. Böylece Âdem Rabbine karşı 

geldi ve ne yapacağını şaşırdı. 
1 2 2 Ama Rabbi yine de onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğ

ru yolu gösterdi. 

123-124. onlara: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. 

Size bir yol gösterici göndereceğim. O zaman kim ona 

uyarsa, o ne yolunu şaşırır, ne de sıkıntıya düşer. Ama 

kim onun öğüdüne kulak asmazsa, bunalıma düşer. Kı

yamet Günü onu kör olarak diriltiriz" dedi. 
1 2 5 O: "Rabbim! Ben gören bir kimseydim. Beni bu Gün niçin 

kör olarak dirilttin?" der. 
1 2 6 Allah: "Sana âyetlerimiz geldiğinde onları görmezlikten 

gelmiştin. Onun için bu Gün de Biz seni görmezlikten ge

liyoruz" der. 
1 2 7 İşte Biz, elindeki nimetleri boşa harcayan ve Rabbinin 

ayetlerine iman etmeyenleri böyle cezalandıracağız. Ahiret 

azabı ise daha çetin ve süreklidir. 
1 2 8 Şimdi yurtlarında gezdikleri, kendilerinden önceki nice nes

li yok etmemiz bunların yola gelmelerine vesile olmadı mı? 

Oysa bunda, akıl sahiplerinin alacağı bir çok ders vardır. 
1 2 9 Rabbinin önceden verdiği söz ve belirlediği süre olmasay

dı, işleri hemen bitirilirdi. 

130. on lann söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan ve 

batışından önce Rabbinin yüceliğini övgüyle an. Gecele

yin ve gündüzün belli vakitlerinde de O'nun yüceliğini an 

ki, Allah senden razı olsun. 
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1 3 1 Kendilerini sınamak amacıyla onlann bir kısmına verdiği

miz dünya nimetlerinde gözün olmasın. Rabbinin verece

ği rızık daha hayırlı ve süreklidir. 
1 3 2 Yakınlanna namaz kılmalarını söyle, sen de onu sürdür. 

Senin geçim derdine düşmeni istemiyoruz, Biz seni rızık-

landırırız. Hayırlı sonuca ancak, Allah'a karşı gelmekten 

çekinenler ulaşacaktır. 
1 3 3 "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" diyorlar. Önceki 

peygamberlere indirilen mesajlardaki delilleri duymadılar mı? 
1 3 4 Eğer onları daha önce bir azaba uğratarak yok etseydik: 

"Rabbimiz! Bize bir elçi gönderseydin de, böyle rezil olaca

ğımıza, senin ayetlerine uysak olmaz mıydı?" demeye 

haklan olurdu. 
1 3 5 De ki: "Herkes umutla bekliyor, öyleyse siz de bekleyin. 

Kimin düzgün yolu seçtiğini ve kimin doğru yolu buldu

ğunu yakında anlayacaksınız." 

21-ENBİYÂ SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 112 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Ama onlar 

buna hâlâ aldırmıyorlar. 
2 3 Rablerinden gelen her yeni uyarıyı dalga geçerek dinliyor

lar. Zalimler, gerçek düşüncelerini saklayarak: "Bu da si

zin gibi bir insan değil mi? Ona bile bile kanacak mısı

nız?" diyorlar. 
4 De ki: "Rabbim, göklerde ve yerde söylenen her sözü bilir. 

Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir." 
5 "Hayır, bunlar karmakarışık düşlerdir; hayır, onu kendi

si uydurmuştur; hayır hayır, o sadece bir şairdir. Öyle de

ğilse, bize önceki elçilerin getirdiği gibi bir mucize getir

sin" diyorlar. 
6 Kendilerinden önce yok ettiğimiz hiçbir toplum iman et

medi. Şimdi bunlar mı iman edecek? 
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7 Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz insanları elçi 

olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız önceki Kitaplar'ı 

okuyanlara sorun. 
8 Biz onları yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir özellikte ya

ratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. 
9 Onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik; onları ve dilediği

miz kimseleri kurtardık. Kendilerine verdiğimiz nimetleri 

boş yere tüketenleri de yok ettik. 
1 0 Gerçek şu ki, size, öğüt veren bir Kitap indirdik. Aklınızı 

kullanmayacak mısınız? 
1 1 Halkı zalim olan nice ülkeyi yerle bir ettik, onların yerine 

başka nesiller getirdik. 
1 2 Azabımızın geldiğini hisseder hissetmez, oradan kaçmaya 

çalışıyorlardı. 
1 3 "Kaçmaya çalışmayın, sizi şımartan nimetlere ve yaşadı

ğınız yere dönün" dedik. 
1 4 "Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten zalimmişiz" dediler. 
15 Biz onları biçilmiş bir ekine, bir kül yığına çevirinceye ka

dar feryatları kesilmedi. 
1 6 Gökleri, yeri ve bunların arasında bulunan hiçbir şeyi eğ

lence olsun diye yaratmadık. 
1 7 Bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan 

edinirdik. Ama buna ihtiyacımız yok. 
1 8 Hakkı bâtılın kafasına öyle bir çarparız ki, onun beynini 

parçalar. Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı yazık

lar olsun size! 
1 9 Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O'nun yanında yer 

alanlar, büyüklük taslamadan ve usanmadan O'na kul

luk ederler. 
2 0 Gece-gündüz, ara vermeden O'nun sonsuz kudretini anıp 

dururlar. 
21 Yoksa ölüleri, yeryüzünde edindikleri ilahlar mı diriltecek? 
2 2 Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, 

herşey altüst olurdu. Bu yüzden, o mutlak egemenlik kol-
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tuğunun sahibi olan Allah, onların yakıştırdığı nitelikler

den uzaktır. 
2 3 O, yaptıklarından sorguya çekilemez. Ama insanlar, yap

tıklarından mutlaka sorguya çekileceklerdir. 
24 Ama onlar yine de, O'nun yanısıra ilahlar ediniyorlar. De ki: 

"Öyleyse bu konuda bir delil getirin. İşte benimle beraber 

olanlara ve benden öncekilere bildirilenler..." Hayır, onların 

çoğu gerçeği bilmiyor ve bu nedenle ondan yüz çeviriyor. 
2 5 Senden önce gönderdiğimiz her elçiye: "Ben'den başka ilah 

yoktur, öyleyse ancak Bana kulluk edin" diye vahyettik. 
2 6 "O sonsuz rahmet sahibi çocuk edindi" diyorlar. O, bun

dan uzaktır. Onlar, Allah'ın değerli kullandır. 
2 7 Allah kendilerine vahyetmeden konuşmazlar, ancak 

O'nun emrini yerine getirirler. 
2 8 Allah onların gizlediklerini de, açıkladıklarını da bilir. On

lar, O'nun razı olduğundan başkasını kayıramaz, korku

sundan titrerler. 
2 9 Kim Allah'ın yanısıra ilahlık taslarsa, onu cehenneme 

atarız. Çünkü Biz zalimleri böyle cezalandırırız. 
30 Kafirler, gökler ve yer bitişikken ayırdığımızı ve her canlıyı su

dan yarattığımızı bilmiyorlar mı? Hâlâ iman etmeyecekler mi? 
31 Yeryüzünde, sarsılmamanız için dağlar; o dağların arasın

da da, yolculuk edebilmeniz için geçitler var ettik. 
3 2 Gökyüzünü, güvenli bir çatı olarak yükselttik. Buna rağ

men hâlâ O'nun âyetlerinden yüz çeviriyorlar. 
3 3 Geceyi ve gündüzü oluşturan; güneşi, ayı ve uzayda dola

şan bütün gök cisimlerini yaratan O'dur. 
3 4 Senden önce kimseyi ölümsüz kılmadık. Sen ölünce onlar 

ebedi mi yaşayacak? 
3 5 Her canlı ölecektir. Sizi, musibet veya nimetlerle deniyo

ruz. Sonunda Bize döneceksiniz. 
3 6 Kafirler seni görünce: "İlahlarınızı diline dolayan bu mu?" 

diyerek seninle alay ediyor ve o sonsuz rahmet sahibinin 

öğüdünden yüz çeviriyorlar. 
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3 7 İnsanoğlu, sabırsız bir yaratıktır. Size ayetlerimi göstere

ceğim, acele etmeyin. 
3 8 "Eğer doğru söylüyorsanız, bu söz ne zaman gerçekleşe

cek?" diyorlar. 
39 Keşke kafirler o Gün, yüzlerini ve sırtlarım ateşten koruyama

yacaklarını, kimseden de yardım alamayacaklarım bilselerdi. 
4 0 Hayır, kıyamet ansızın kopacak ve onları dehşete düşüre

cektir. Artık ona ne engel olmaya güçleri yeter, ne de on

lara bir fırsat verilir. 
4 1 Gerçek şu ki, senden önce de nice elçi alaya alındı. Ama 

alay edegeldikleri azap, onları kuşatıverdi. 
4 2 De ki: "Gece veya gündüz, sizi o sonsuz rahmet sahibine 

karşı kim koruyabilir?" Hayır; onlar, Rablerinin öğüdün

den yüz çeviriyorlar. 
4 3 Yoksa onlar, ilahlarının kendilerini elimizden kurtaraca

ğını mı sanıyorlar? Onlar kendilerini bile koruyamazlar. 

Bize karşı onlara güvenenlere de kimse arka çıkamaz. 
4 4 Hayır! Biz bunlara da, atalarına da ömürlerinin sonuna 

kadar hayatın tadını çıkarma fırsatı verdik. Sahip olduğu 

iyi şeylerden yoksun bırakarak yeryüzüne müdahale etti

ğimizi görmüyorlar mı? Buna rağmen yine de onlar mı üs

tün gelecek? 
4 5 De ki: "Ben sizi vahye dayanarak uyarıyorum. Uyarıldık

ları halde çağrıya ancak sağırlar kulak vermez.'' 
4 6 Rabbin onları azabıyla yoklasa: "Yazıklar olsun bize! Doğ

rusu biz zalim kimseleriz" derler. 
4 7 Kıyamet Günü öyle hassas teraziler kurarız ki, kimse en 

ufak bir haksızlığa uğramaz. Bir hardal tanesi kadar bile 

olsa, yapılan her işi ortaya koyarız. Kimse Biz'den iyi he

sap göremez. 
4 8 Gerçek şu ki, Musa ve Harun'a, Allah'a karşı gelmekten 

çekinenlere doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan bir ölçü, 

ışık saçan bir kaynak ve hatırlatıcı bir Kitap verdik. 
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4 9 Onlar, görmedikleri halde Rablerinden korkar ve kıyame

tin dehşetinden ürperirler. 
5 0 İndirdiğimiz bu Kitap kutlu bir öğüttür. Buna rağmen 

onu inkar mı edeceksiniz? 
5 1 Gerçek şu ki, daha önce İbrahim'e de doğru yolu göster

miştik. Çünkü Biz onu tanıyorduk. 
5 2 Babasına ve kavmine: "Şu tapınıp durduğunuz heykeller 

de neyin nesi?" demişti. 
5 3 "Atalarımızın bunlara taptığını gördük" dediler. 
5 4 İbrahim: "Atalarınız apaçık sapıklık içinde imiş. Şimdi de 

siz aynı sapıklık içindesiniz" dedi. 
5 5 "Ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun?" dediler. 
5 6 İbrahim: "Hayır, şaka yapmıyorum. Rabbiniz, göklerin ve 

yerin Rabbidir; onları O yaratmıştır. Ben de buna tanık

lık ediyorum" dedi. 
5 7 "Allah'a yemin olsun ki, siz yanından ayrılınca putlarınızı 

yere sereceğim" diye ekledi. 
5 8 Sonra hepsini paramparça etti. Ama döndüklerinde olup bi

teni anlamak için başvursunlar diye en büyüklerini bıraktı. 
5 9 "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? O kim ise zalimin biridir" 

dediler. 
6 0 İçlerinden bir kısmı: "İbrahim adında bir gencin onları di

line doladığını duymuştuk" dedi. 
6 1 "Onu buraya getirin de herkes görsün" dediler. 
6 2 İbrahim onlann yanma getirilince: "Ey İbrahim! Bunu 

ilahlarımıza sen mi yaptın?" dediler. 
6 3 İbrahim: "Belli ki şu büyükleri yapmış. Konuşabiliyorlar-

sa onlara sorun" dedi. 
6 4 Bir an akıllan başlarına geldi. "Asıl zalim olan sizsiniz" 

dediler. 
6 5 Sonra eski kafalarına döndüler ve: "Bunların konuşama

dığım sen de bilirsin" dediler. 
6 6 6 7 İbrahim: "Öyleyse Allah'ın yanısıra, size fayda da, zarar 

da veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de, Allah'ın 
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yanısıra tapınıp durduğunuz nesnelere de yazıklar olsun!. 

Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?" dedi. 
6 8 "Eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın ve ilahlarınıza ar

ka çıkın" dediler. 
6 9 Bunun üzerine Biz de: "Ey ateş! Serin ol, İbrahim'e do

kunma" dedik. 
7 0 Bu arada ona tuzak kurmaya çalıştılar. Ama onların bü

tün tuzaklarını boşa çıkardık. 
7 1 Onu ve Lût'u kurtararak, bütün insanlar için kutlu kıldı

ğımız bir bölgeye yerleştirdik. 
7 2 Ona ayrıca, İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve hepsinin 

salih insanlar olmasını sağladık. 
7 3 Ve onlara, başkalarına yol göstermelerini emrettik; hayır 

işlemelerini, namaz kılmalarını ve zekat vermelerini vah-

yettik. Onlar ancak Bize kulluk ederlerdi. 
7 4 Lût'a da sağlam bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. 

Onu, çirkin işler yapan o toplumun elinden kurtardık. 

Çünkü onlar günaha batmış kötü kimselerdi. 
75 Ve Lût'u rahmetimizle koruduk. Çünkü o, salih bir kimseydi. 
7 6 Daha önce Nuh da Bize yalvarmıştı; onun yakarışına kar

şılık vermiş, onu ve ona uyanları büyük bir felaketten 

kurtarmıştık. 
77 Onu, ayetlerimizi yalan sayanlardan kurtarmıştık. Çünkü 

onlar kötü kimselerdi. Bu yüzden hepsini suda boğmuştuk. 
7 8 Davut ve Süleyman'ı da an. Bir ekine zarar veren sürü

nün sahipleri hakkında karar verirlerken, verdikleri kara

rı görüyorduk. 
7 9 Süleyman'ın bu meseleyi daha iyi kavramasını sağladık. 

Ama her ikisine de sağlam bir muhakeme yeteneği ve ilim 

vermiştik. Ve Bizim sonsuz kudretimizi anarken, dağı-ta-

şı ve kuşları onun çağrısına boyun eğdirdik. Çünkü Biz, 

dilediğimizi yaparız. 
8 0 Ona, sizi her türlü korkudan emin kılan bir bilgi öğrettik. 

Bütün bunlara şükretmeyecek misiniz? 



21/Enbiyâ Sûresi 249 

8 1 Kutlu bölgeye doğru gitsin diye, Bizim irademizle esen yeli 

Süleyman'a boyun eğdirmiştik. Çünkü Biz, her şeyi biliriz. 
8 2 Baş eğmeyen bir takım güçleri de onun hizmetine vermiş

tik. Bunlar onun için dalgıçlık ve buna benzer işler yapar

lardı. Onları da Biz gözetim altında tutmaktaydık. 
8 3 Eyyub'u da an. Rabbine: "Rabbim! Ben sıkıntıya düştüm. 

En merhametli varlık Sen'sin" diye yalvarmıştı. 
84 Biz de isteğini kabul ederek sıkıntısını gidermiştik. Ayrıca 

ona katımızdan rahmet, Bize kulluk edenlere de ibret olmak 

üzere, sayılarım bir kat artırarak yeni bir soy bağışlamıştık. 
8 5 İsmail'i, İdris'i ve Allah'a bağlanan herkesi an. Onların 

hepsi de sabırlı kimselerdi. 
8 6 Bu yüzden onları da rahmetimizle kuşattık. Çünkü onlar 

da salih kimselerdi. 
8 7 Büyük bir balığın yuttuğu Yunus'u da an. Hani o, elimiz

den kurtulabileceğini sanarak kızıp toplumunu terket-

mişti. Karanlıklar içindeyken: "Sen'den başka ilah yoktur. 

Sen her şeyden yücesin. Doğrusu ben, büyük bir haksız

lık yaptım" diye seslenmişti. 
8 8 Onun isteğini de kabul etmiş ve onu da sıkıntıdan kurtar

mıştık. İşte Biz, iman edenleri böyle kurtarırız. 
8 9 Zekeriya'yı da an. Hani Rabbine: "Rabbim! Beni çocuksuz 

bırakma. Herkes ölüp gittikten sonra ancak Sen kalacak

sın" diye seslenmişti. 
9 0 Onun isteğini de kabul ederek eşini doğurmaya uygun 

hale getirmiş ve ona Yahya'yı armağan etmiştik. Çünkü 

onlar iyilik etmede yarışır, korkarak ve umarak Bize yal

varır ve saygı duyarlardı. 
9 1 Namusunu koruyan kadım, Meryem'i de an. Ona ruhu

muzdan üflemiş; oğlunu da, kendisini de insanlar için bir 

ayet kılmıştık. 
9 2 Siz tek milletsiniz, Ben de Rabbinizim; öyleyse ancak Ba

na kulluk edin. 
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93 Ama insanlar aralarındaki bu birliği parçaladılar. Sonun
da nasıl olsa Bize dönecekler. 

94 Kim iman edip salih amel işlerse, emeği asla boşa gitme
yecektir. Çünkü Biz, her şeyi tek tek kaydetmekteyiz. 

95-96. ancak Yecüc ve Mecüc'ün yeryüzüne salıverilip her 
köşeden boşalacakları zamana, kıyamete kadar, gittiği 
kötü yoldan dönmeyecek olan toplumları yok ederiz. 

97 İşte o zaman, başa gelmesi kaçınılmaz olan o söz gerçek
leştiğinde, kafirlerin bakışı dehşetten donakalır. "Yazıklar 
olsun bize! Biz bu söze aldırmıyorduk, çünkü zalim kim
selerdik" derler. 

98 O Gün onlara: "Cehennem sizi de, Allah'ın yanısıra kulluk 
ettiklerinizi de yakacak. Çünkü hepiniz oraya atılacaksı
nız" denir. 

99 Eğer onlar ilah olsaydı, hiç oraya girer miydi? Oysa hepi
niz orada temelli kalacaksınız. 

1 0 0 Onlar orada ah edip inleyecek, başka bir şey duyamaya
caklar. 

101 Haklarında güzellik takdir ettiklerimiz de cehennemden 
uzak tutulacaklardır. 

102 Onlar cehennemin uğultusunu bile duymayacaklar; can
larının çektiği nimetler içinde temelli kalacaklardır. 

1 0 3 En büyük korku bile onları endişelendirmeyecektir. Çün
kü melekler onları: "İşte size söz verilen mutlu Gün" diye 
karşılayacaklardır. 

104 O Gün gökleri kitap gibi düreceğiz ve her şeyi ilk kez ya
rattığımız gibi, yeniden yaratacağız. Çünkü bu sözü Biz 
verdik. Biz sözümüzü mutlaka yerine getiririz. 

1 0 5 Gerçek şu ki, insana öğüt verdikten sonra, hikmetle dolu 
bütün ilahî Kitaplar'da, yeryüzüne salih kullarımın ege
men olacağını söyledik. 

1 0 6 Doğrusu bunda, sadece Allah'a kulluk eden kimseler için 
bir öğüt vardır. 

107 Seni insanlara ancak onlara acıdığımız için gönderdik. 
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1 0 8 De ki: "Bana, ilahınızın tek olduğu vahyediliyor. Artık 

O'na teslim olacak mısınız?" 

ıo9. Eğer yüz çevirirlerse deki: "Onu hepinize aynı şekilde du

yurdum. Size söz verilen yakın mı, uzak mı bilemem." 
1 1 0 "Doğrusu Allah, açığa vurduğunuzu da, gizlediğinizi de bilir." 
1 1 1 "Bunun bir sınama mı, yoksa bir süre daha yaşamanız 

için bir erteleme mi olduğunu bilemem." 
1 1 2 De ki: "Rabbim! Aramızda âdil bir hüküm ver. O'na yakış

tırdığınız niteliklere karşı ancak o rahmeti sonsuz olan 

Rabbimizden yardım istenir." 

22- HAC SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 78 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey insanlar! Rabbinizden çekinin; çünkü kıyametin sar

sıntısı çok korkunç olacaktır. 
2 O Gün, her emzikli kadın, emzirdiği çocuğu terkeder; her 

gebe kadın, çocuğunu düşürür. Sarhoş olmadıkları hal

de, insanları sarhoş sanırsın. Bu, Allah'ın azabının çetin 

olmasındandır. 
3 Nice insan, bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışır 

ve O'na baş kaldıran şeytanî güçlere uyar. 
4 Oysa o güçler, kendilerine uyanları saptırıp kavurucu 

ateşe sürüklemekle görevlidir. 
5 Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku du

yuyorsanız, size nasıl yaratıldığınızı açıklayalım: Hepinizi 

topraktan, sonra döl suyundan, sonra döllenmiş yumur

tadan, sonra bütün organları yaratılmış, ama bütün yön

leriyle tamamlanmamış bir ceninden yarattık. Dilediğimi

zi belli bir süre rahimlerde tutar, sonra doğmanızı sağla

rız. Kiminiz olgunluk çağma erişir; kiminiz daha önce 

ölür; kiminiz de, yaşlanıp bunar. Yeryüzüne bir bakarsı

nız ki kupkuru. Ama ona su indirdiğimiz zaman canlanıp 

kabarır ve orada her türlü güzel bitki yetişir. 
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6 7 İşte bunlar, Allah'ın hak olduğunu, ölüye can verdiğini ve 

gücünün her şeye yettiğini gösterir. Kıyamet mutlaka ko

pacak ve Allah ölüleri yeniden dirilecektir. 
8 9 Bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir Kitab'ı olmadığı hal

de nice insan, Allah hakkında tartışır ve insanları Allah 

yolundan saptırmak için hakikate sırt çevirir. İşte o, dün

yada küçük düşecektir. Onu, Kıyamet Günü de yakıcı bir 

azaba atacağız. 
10 O Gün ona: "İşte bu, kendi yaptıklarının karşılığıdır. Yok

sa Allah, kullarına asla haksızlık etmez" denir. 
11 Kimi insanlar da Allah'a tereddüt içinde kulluk eder. Bir 

nimete kavuşunca, sevinir; bir sıkıntıya uğrayınca 

O'ndan yüz çevirerek dünyayı da, ahireti de yitirir. İşte en 

açık hüsran budur. 
12 Allah'ın yanısıra, kendisine zarar da, fayda da veremeye

cek olan şeylerden yardım umar. İşte doğru yoldan iyice 

sapma budur. 
1 3 Kimi zaman da faydadan çok zarar verecek olan kimseden 

yardım umar. O ne kötü koruyucu, ne kötü sığmaktır! 
14 Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri içlerinden 

sular akan cennetlere koyacaktır. Çünkü O, dilediğini yapar. 
1 5 Kim Allah'ın dünyada da, ahirette de ona yardım edeme

yeceğini sanıyorsa, göğe doğru yol bulmaya çalışsın; ba

kalım bu yaptığı onu sıkıntıdan kurtarabilecek mi? 
1 6 Bu Kur'an'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Artık Allah di-

lediğinini doğru yola iletecektir. 
17 Allah Kıyamet Günü, iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hı

ristiyanlar, Mecusiler ve Kendisine ortak koşanlar arasında 

hüküm verecektir. Çünkü O, her şeye tanık olmaktadır. 
1 8 Göklerdeki ve yerdeki her şeyin; güneşin, ayın, yıldızların, 

dağların, ağaçların, hayvanların ve nice insanın Allah'a 

boyun eğdiğini görmüyor musun? Ama nice insan da aza

bı hak edecektir. Kimse, Allah'ın küçük düşürdüğü birini 

onurlu kılamaz. Doğrusu Allah, dilediğini yapar. 
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1 9 - 2 1 İşte birbirine düşman olan bu iki kesim, Rableri hakkın

da her zaman çekişme içinde olmuşlardır. Kafirlere ateş

ten elbiseler giydirilecek ve tepelerinden kaynar sular dö

külecek; böylece derileri ve iç organları kavrulacak. Ayrı

ca onlara demir topuzlarla azap edilecek. 
22 O azaptan kurtulmaya çalışacak, ama her seferinde ora

ya geri döndürülecekler. Onlara: "Yakıcı azabı tadın baka

lım" denilecek. 
2 3 Allah, iman edip salih amel işleyenleri de, içlerinden su

lar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve 

inciler takınacak, ipek elbiseler giyecekler. 
2 4 Çünkü onlar en güzel sözü söylemiş ve her zaman övgü

ye layık olanın yoluna iletilmişlerdir. 
2 5 Hakikati inkar edip, insanları Allah yolundan alıkoyma

ya; gerek orada yaşayan, gerekse dışarıdan gelenlerin 

Mescid-i Haram'ı ziyaret etmelerine engel olmaya ve hak

sızlık ederek orada fesat çıkarmaya çalışanlara can yakı

cı bir azap tattıracağız. 
2 6 Bir zamanlar İbrahim'i Kabe'nin bulunduğu yere yerleştir

miş ve şöyle vahyetmiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. 

Kabe'nin etrafında dönenler, Allah'ın huzurunda duranlar, 

eğilenler ve yere kapananlar için Mabed'imi temiz tut." 
27 Bütün insanları hacca çağır. Gerek yaya, gerekse bineklerle 

uzun yollar aşarak yeryüzünün her yanından oraya gelsinler. 
2 8 Ve bunun kendilerine sağlayacağı faydalan görsünler. Al

lah'ın kendilerine nzık olarak verdiği hayvanları, Allah'ın 

adını anarak belirli günlerde kurban etsinler. Onlardan 

siz de yiyin, sıkıntı içinde olan yoksulu da doyurun. 
2 9 Sonra, uymak zorunda oldukları kısıtlamalara son ver

sinler, adaklarını yerine getirsinler ve bu en eski Mabed'in 

etrafında dönsünler. 
3 0 Kim Allah'ın koyduğu yasaklara uyarsa, işte bu, Rabbi 

katında onun iyiliğine olacaktır. Size yasak oldukları bil

dirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etini yemeniz he-
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laldır. Artık putlara tapma zilletinden ve her türlü asılsız 

sözden uzak durun. 
31 Allah'ın tek olduğuna inanın, O'na hiçbir şeyi ortak koş

mayın. Allah'a ortak koşan kimse, gökten düşerek parça

lanıp yırtıcı kuşlara yem olan veya fırtınanın uzak bir ye

re savurduğu kimseye benzer. 
3 2 Kim Allah'ın koyduğu simgelere saygı gösterirse, işte bu, 

Allah korkusunun göstergesidir. 
3 3 Bunlardan belli bir süreye kadar faydalanır, sonra onları 

Kabe'de kurban edersiniz. 
3 4 Bize inanan her topluma, kendilerine rızık olarak verdiği

miz hayvanları keserken Allah'ın adını anmalarını farz 

kıldık. İlahınız tektir, öyleyse ancak O'na teslim olun. Bu

na uyanları müjdele. 
3 5 Onların, Allah anıldığı zaman içi ürperir; başlarına gelene 

sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz ni

metlerden başkalarına da harcarlar. 
3 6 Hayvanların kurban edilmesi de, Allah tarafından konul

muş simgelerden biridir, bundan istifade edersiniz. Onla

rı ayaklarını bağlayarak kurban ederken Allah'ın adını 

anın. Öldüklerinde etlerinden siz de yiyin, isteyene de, ih

tiyacı olduğu halde istemeyene de verin. Şükredesiniz di

ye onları sizin istifadenize sunuyoruz. 
3 7 Onların ne etleri Allah'a ulaşır, ne de kanlan; O'na ancak 

takvanız ulaşır. Size verdiği nimetlere karşılık O'nun yü

celiğini anasınız diye onları sizin istifadenize sunuyoruz. 

İyi davrananları müjdele. 
3 8 Doğrusu Allah, iman edenleri savunur; çünkü hain ve 

nankörleri sevmez. 
3 9 Zulme uğrayanların savaşmalarına izin verildi. Allah on

lara her zaman yardım edecektir. 
4 0 Çünkü onlar sadece, "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için 

haksız yere yurtlarından sürülmüşlerdir. Eğer Allah in-

sanları savunmasız bıraksaydı, manastırlar, kiliseler, 
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havralar ve Allah'ın adı çok anılan mescitler yıkılıp gider

di. Kim Allah'ın davasına arka çıkarsa, Allah da ona yar

dım eder. Çünkü O, çok güçlüdür, üstündür. 
4 1 Eğer onları yeryüzüne egemen kılarsak namazı kılar, ze

katı verir, iyi ve doğru olanın yapılmasını emreder, kötü 

ve yanlış olana engel olurlar. Ama yine de her şeyin sonu

cu Allah'a kalmıştır. 
4 2 - 4 4 Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa bil ki, daha önce Nuh kav

mi, Âd kavmi, Semud kavmi, İbrahim kavmi, Lut kavmi 

ve Medyen halkı da kendilerine gönderilen elçileri yalan

ladı. Ayrıca Musa da yalanlandı. Her seferinde kâfirlere 

biraz mühlet verdim, ama sonunda çetin bir şekilde ceza

landırdım. Beni hiçe saymak nasılmış! 
4 5 Halkı zalim olan nice ülkeyi yok ettik. Şimdi hepsinin ye

rinde yeller esiyor; çatıları çökmüş, kuyuları kurumuş ve 

görkemli sarayları yerle bir olmuş. 
4 6 Yeryüzünü gezip dolaşmıyorlar mı ki, olup bitenleri görüp 

üzerinde düşünsünler. Ama insanların sadece gözü kör 

olmaz, düşünme yeteneği de ortadan kalkar. 
4 7 Senden, onlara bahsettiğin azabı çabuk getirmeni istiyor

lar. Allah sözünden asla dönmez. Rabbinizin ölçüsüyle bir 

gün, sizin hesabınızla bin yıl gibidir. 
4 8 Zulmettikleri halde nice topluma süre verdim, ama günü 

gelince şiddetle cezalandırdım. Çünkü sonunda herkes 

Bana dönecektir. 
4 9 De ki: "Ben sizin için apaçık bir uyanayım." 
5 0 İman edip salih amel işleyenler bağışlanacak ve büyük bir 

ödül kazanacak; 
5 1 Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlar da cehenneme 

atılacaklar. 
5 2 Senden önce gönderdiğimiz bir elçi ya da haberci ne za

man bir umuda kapılsa, şeytan onun amacına mutlaka 

gölge düşürmeye çalışmıştır. Ama Allah, şeytanın yapma

ya çalıştığına engel olur ve kendi ayetlerini yerleştirir. 

Çünkü O, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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5 3 Allah, şeytanın yapmaya çalıştığını, inancı zayıf ve kalple

ri katı olanlar için bir sınama aracı yapmıştır. Bu tür 

ayartmalara kapılarak kendilerine yazık edenler, derin bir 

yanılgı içindedirler. 
5 4 Doğru bilgi sahiplerinin de, Rablerinden gelenin hakikat 

olduğunu öğrenerek ona inanmaları ve gönülden bağlan

maları için böyle yapmıştır. Allah, iman edenleri mutlaka 

doğru yola iletecektir. 
5 5 Kafirler, kıyamet ansızın kopuncaya ve bütün umutların 

boş olduğu o Gün'ün azabı başlarına gelinceye kadar on

dan kuşku duyacaklardır. 
5 6 O Gün Allah'ın mutlak egemen olduğunu herkes görecek 

ve aralarında O karar verecektir. İman edip salih amel iş

leyenler, nimetlerle dolu cennetlere gireceklerdir. 
5 7 Hakikati inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da küçük 

düşürücü bir azaba uğrayacaklardır. 
5 8 Allah, Kendi yolunda göç eden, sonra da öldürülen ve 

ölen kimseleri en güzel nimetlerle nzıklandıracaktır. Çün

kü en güzel rızkı O verir. 
5 9 Onları, hoşnut olacakları bir konuma yükseltecektir. 

Çünkü O, her şeyi bilir, çok sabırlıdır. 
6 0 İşte böyle... Kim uğradığı haksızlığa aynı şekilde karşılık 

verdiği halde yine zulme uğrarsa, Allah ona mutlaka yar

dım eder. Doğrusu O, çok affedici, çok bağışlayıcıdır. 
61 Bu böyledir. Çünkü Allah, geceyi kısaltarak gündüzü, gündü

zü kısaltarak geceyi uzatır. Çünkü O, her şeyi duyar ve görür. 
6 2 Bu böyledir. Çünkü Allah, haktır. O'nun yanısıra yalvarıp 

yakardıkları ise bâtıldır. Doğrusu Allah, çok yücedir, çok 

büyüktür. 
6 3 Allah'ın gökten su indirerek yeryüzünü yeşerttiğini gör

müyor musun? Doğrusu Allah, her şeye vâkıftır, her şey

den haberdardır. 
6 4 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hiçbir şeye ihtiya

cı olmayan ve her zaman övülmesi gereken sadece O'dur. 
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65 Allah'ın, yeryüzündeki her şeyi ve koyduğu yasalara uya
rak denizlerde seyreden gemileri istifadenize sunduğunu; 
gök cisimlerini, Kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmesin
ler diye yörüngelerinde tuttuğunu görmüyor musun? Çün
kü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 

66 Sizi yaratan, sonra öldürecek, sonra da yeniden diriltecek 
olan O'dur. Buna rağmen insan çok nankördür. 

67 Her topluma, ayrı bir ibadet tarzı belirledik. Öyleyse bu 
konuda onlarla tartışma. Herkesi Rabbinin yoluna çağır; 
çünkü sen, doğru yol üzerindesin. 

6 8 - 6 9 Seninle yine tartışırlarsa de ki: "Allah, yaptıklarınızı çok 
iyi bilmektedir. Kıyamet Günü, ayrılığa düştüğünüz ko
nularda karar verecektir." 

70 Allah'ın, göklerde ve yerde olup biten her şeyi bildiğini bil
miyor musun? Her şey O'nun katında kayıtlıdır ve bunla
rı bilmek O'nun için çok kolaydır. 

71 Onlar yine de, Allah'ın yanısıra, O'nun haklarında hiçbir 
delil indirmediği, kendilerinin de haklarında hiçbir şey bi
lemeyecekleri varlıklara ve güçlere kulluk ediyorlar. Bu 
zalimler hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. 

72 Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, kâfirlerin öf
keden kudurduğunu görürsün. Neredeyse ayetlerimizi 
okuyanlara saldıracaklar. De ki: "Size daha kötüsünü ha
ber vereyim mi? Bu, Allah'ın kâfirlere söz verdiği ateştir. 
O ne kötü bir sondur!" 

73 Ey insanlar! Size şöyle bir misal veriliyor, şimdi onu din
leyin: Allah'ın yanısıra yalvarıp yakardıklarmızın hepsi bir 
araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. Hattâ sinek on
lardan bir şey kapsa, onu bile geri alamazlar. İsteyen de 
acizdir, istenen de... 

74 Allah'ın gücünü gereği gibi değerlendiremiyorlar. Doğrusu 
Allah, çok güçlüdür, üstündür. 

75 Allah, meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Çün
kü O, her şeyi duyar ve görür. 
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7 6 Allah onların gizlediklerini de, açıkladıklarını da bilir. 

Çünkü her şey, sonunda O'na dönmektedir. 
7 7 Ey iman edenler! Allah'ın huzurunda eğilin, yere kapanın, 

Rabbinize kulluk edin ve iyi işler yapın ki, kurtuluşa ere-

bilesiniz. 
78 Allah yolunda gereği gibi çaba gösterin. Çünkü O sizi seç

miş ve din konusunda üzerinize bir zorluk yüklememiş; 

atanız İbrahim'in yolunu izlemenizi emretmiştir. Elçi sizin 

önünüzde hakikate tanıklık etsin, siz de diğer insanların 

önünde hakikate tanıklık edesiniz diye, size bu Kitapta da 

"Allah'a teslim olanlar" adını veren O'dur. Öyleyse namazı 

kılın, zekatı verin ve Allah'a bağlanın. Çünkü sizin gerçek 

mevlânız O'dur. O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır! 

23- MÜ'MİNÛN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 118 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 İman edenler mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. 
2 Çünkü onlar, namazlarını huşu içinde kılarlar. 
3 Faydasız şeylerle ilgilenmezler. 
4 Arınmak için gerekeni yaparlar. 

5 - 6 Namuslarını korurlar. Eşleri ve cariyeleri dışındakilerle 

cinsel ilişkiye girmezler. Ama onlarla olan ilişkilerinden 

dolayı kınanmazlar. 
7 Bunun dışına çıkmak isteyenler sının aşmış olurlar. 
8 Sorumluluklarını ve sözlerini yerine getirirler. 
9 Namazlarını düzenli olarak kılarlar. 

1 0 - 1 1 İşte onlar, temelli kalmak üzere cennetlere gireceklerdir. 
12 Gerçek şu ki, Biz insanı çamurdan süzerek yaratıyoruz. 
13 Sonra onu, döl suyu damlası halinde sağlam bir yere yer

leştiriyoruz. 
1 4 Sonra bu döl suyu damlasını döllenmiş hücreye çeviriyo

ruz. Döllenmiş hücreden kemikleri yaratıyor ve onları et

le kaplıyoruz. Sonra onu daha başka aşamalardan geçire-
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rek yepyeni bir yaratık halinde ana rahminden çıkarıyo

ruz. Her şeyi en güzel biçimde yaratan Allah ne yücedir! 
1 5 - 1 6 Sonunda mutlaka ölecek, Kıyamet Günü de yeniden diril

tileceksiniz. 
17 Gerçek şu ki, üzerinizde yedi gök yarattık. Biz, yarattığı

mız hiçbir şeyden habersiz değiliz. 
18 Gökten belli bir ölçüde su indirip, yeryüzünde tutuyoruz. 

Ama Bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter. 

19-20. onunla size, içinde yiyeceğiniz pek çok meyve bulunan 

hurmalıklar ve üzüm bağlan meydana getiriyoruz; Sina 

Dağı çevresinde yetişen, yağ ve katık elde ettiğiniz zeytin 

ağacını bitiyoruz. 
2 1 - 2 2 Hayvanlarda da alacağınız dersler vardır. İçtiğiniz sütü 

onlardan elde eder, etlerini yer, birçok konuda onlardan 

istifade edersiniz. Gemilerle ulaşım sağladığınız gibi, on

larla da ulaşım sağlarsınız. 
23 Gerçek şu ki, Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. 

"Ey kavmim! Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü sizin 

O'ndan başka ilahınız yoktur. Artık Allah'a karşı gelmek

ten çekinmeyecek misiniz?'' dedi. 
2 4 - 2 5 Kavminin ileri gelen kâfirleri: "O da sizin gibi bir insan, 

ama size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah böyle bir 

şey dileseydi, bunun için melekleri görevlendirirdi. Atala-

nmızdan da böyle bir şey duymadık. Bu adam iyice delir

miş. Bu yüzden, onu bir süre gözlem altında tutun" dedi. 
26 Nuh: "Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana 

yardım et" dedi. 
27 Biz de ona: "Gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz 

doğrultuda bir gemi yap" diye emrettik. İrademizle her ta

raftan sular fışkırmaya başlayınca: "Her cins hayvandan 

bir çiftini ve cezalandırılacak olanların dışındaki aile bi

reylerini gemiye bindir. Salon zalimleri kurtarmam için 

Bana yalvarma, Çünkü onların hepsi boğulacak" dedik. 
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28-29. Taraftarlarınla gemiye yerleşince: "Bizi bu zalimlerin elin

den kurtaran Allah'a hamd olsun. Rabbim! Beni selamet 

le karaya çıkar, çünkü en güvenli yere ancak Sen çıkara 

bilirsin" de. 
3 0 Doğrusu bu kıssadan alınacak dersler vardır. Gerçek şu 

ki, Biz insanları denemekteyiz. 
3 1 Onlann ardından başka nesiller var ettik. 
3 2 Onlara da aralarından: "Ancak Allah'a kulluk edin, çün

kü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Öyleyse O'na kar

şı gelmekten çekinin" diyen elçiler gönderdik. 
3 3 Kavminin, âhirette hesaba çekilmeyi yalan sayan, dünya 

hayatında bol nimet verdiğimiz için şımaran kâfir ileri ge

lenleri dedi ki: "Bu da sizin gibi yiyip içen bir insan." 
34 "Eğer kendiniz gibi bir insana uyarsanız, hüsrana uğrarsınız." 
3 5 "Bu adam size, ölüp toz toprak ve kemik yığını haline gel

dikten sonra yeniden diriltileceğinizi mi söylüyor?" 
3 6 "Bunun gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değil." 
3 7 "Bu dünyada yaşadığımız hayattan başka hayat yoktur. 

Yaşar, ölürüz; bir daha da dirilmeyiz." 
3 8 "Bu adam Allah'a iftira ediyor, bu yüzden ona asla inan

mayız." 
3 9 Bunun üzerine elçi: "Rabbim! Onlann yalanlamalarına 

karşı bana yardım et" dedi. 
4 0 Allah: "Onlar yalanda pişman olacaklar" dedi* 
41 Yaptıklarından dolayı onları korkunç bir gürültüyle ceza-

landınp çer çöpe çevirdik. Böyle zalimlerin hepsi yok olsun! 
4 2 Onlann ardından başka nesiller var ettik. 
4 3 Bir toplum ecelini ne öne alabilir, ne de geciktirebilir. 
4 4 Sonra elçilerimizi birbiri ardından gönderdik. Ama her 

toplum, kendilerine gönderilen elçileri yalanladı. Biz de 

onlan art arda yok ederek efsaneye çevirdik. İman etme

yenler yok olsun! 
4 5*4 6 Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u, âyetlerimizle ve apaçık 

bir yetkiyle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama 

büyüklük tasladılar. Zâten kendilerini büyük görüyorlardı. 
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4 7 "Soydaşları bize boyun eğen bizim gibi iki insana mı iman 

edeceğiz?" dediler. 
4 8 Böylece onlan yalanladılar ve sonunda yok oldular. 
4 9 Oysa, doğru yola girsinler diye Musa'ya Kitap vermiştik. 
5 0 Meryem oğlu İsa'yı ve anasını da birer âyet kıldık. Onları, 

suların çağıldadığı, yüce bir makama eriştirdik. 
5 1 Ey elçiler! Helal ve temiz nimetlerden istifade edin ve sâ-

lih amel işleyin. Çünkü Ben, bütün yaptıklarınızı bilirim. 
5 2 Toplumunuz tek toplumdur, Ben de Rabbinizim. Öyleyse 

ancak Ben'den çekinin. 
5 3 Ama insanlar, aralarındaki bu birliği bozdular. Her fırka, 

kendi izlediği yolu övüp durmaktadır. 
5 4 Onları bir süre cehaletleriyle başbaşa bırak. 

55-56. yoksa onlar, ellerindeki serveti ve çocuklan kendilerine 

iyilik etmek için verdiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işin far

kında değiller. 
5 7 6 1 Rablerinin korkusundan titreyenler, O'nun âyetlerine 

iman edenler, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayanlar ve Rab-

lerine döneceklerinden korkarak gerekeni verenler var ya, 

işte hayırlarda yarışanlar ve kazanacak olanlar onlardır. 
6 2 Biz kimseye kaldıramayacağı bir sorumluluk yüklemeyiz. 

Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır; kimseye asla 

haksızlık yapılmaz. 
6 3 Ama kâfirler bundan habersizdir. Ayrıca, bunun dışında 

kötü işler yapıyorlar. 
6 4 O şımarık zenginleri cezalandırdığımızda, hemen feryat 

etmeye başlarlar. 
6 5 "Boşuna feryat etmeyin. Çünkü bu Gün Biz'den en ufak 

bir yardım göremeyeceksiniz." 
6 6 - 6 7 "Size âyetlerim okunduğunda, büyüklük taslayıp heze

yanlar savurarak uzaklaşıyordunuz." 
6 8 Kur'an'ın söyledikleri üzerinde neden düşünmüyorlar? 

Yoksa onlara, atalarına gelmeyen bir bilgi mi geldi? 
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6 9 Yoksa kendilerine gönderilen elçiyi tanımıyorlar da, onu 

bu yüzden mi inkar ediyorlar? 
7 0 Yoksa onun bir deli olduğunu mu düşünüyorlar? Hayır, o 

onlara hakikati söylüyor; ama onlann çoğu hakikatten 

hoşlanmıyor. 
7 1 Eğer hakikat onların hevasına uysaydı, gökler, yer ve on

larda bulunanlar yıkılıp giderdi. Biz onlara öğüt veriyo

ruz, ama onlar bu öğütten yüz çeviriyor. 
7 2 Yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin ve

receği karşılık daha iyidir. En güzel rızık veren de O'dur. 
7 3 - 7 4 Sen onlan doğru yola çağınyorsun, ama âhirete inanma

yanlar buna yanaşmıyorlar. 
7 5 Eğer onlara acıyıp başlarındaki sıkıntıyı kaldırsak, yine 

azgınlık içinde bocalayıp dururlar. 
7 6 Onlan cezalandırdığımız halde ne Rablerine boyun eğdi

ler, ne de yalvarıp yakardılar. 
7 7 Üzerlerine şiddetli bir azap gönderdiğimizde, bütün 

umutlannı yitirirler. 
7 8 Size işitme, görme duyusu ve düşünme yetisi veren O'dur. 

Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz! 
7 9 Sizi çoğaltıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda O'nun hu

zurunda toplanacaksınız. 
80 Yaşatan ve öldüren O'dur. Geceyle gündüzün ardarda gelme

si de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? 
8 1 Hayır, onlar da öncekilerin söylediklerini söylüyorlar: 

8 2 - 8 3 "Ölüp toz toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz zaman 

yeniden mi diriltileceğiz? Daha önce atalanmız da bunun

la tehdit edilmişti. Bu, öncekilerin efsanelerinden başka 

bir şey değildir" diyorlar. 
8 4 "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yeryüzü ve orada var olanlar 

kimindir?" de. 
85 "Allah'ındır" diyecekler. "Hâlâ öğüt almayacak mısınız?" de. 
8 6 "Yedi göğün ve yüce egemenlik koltuğunun sahibi kim

dir?" de. 
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8 7 "Allah'tır" diyecekler. "Hâlâ O'na karşı gelmekten çekin

meyecek misiniz?" de. 
8 8 "Biliyorsanız söyleyin: Her şeye egemen olan, koruyup 

kollayan, ama kendisi korunup kollanmaya muhtaç ol

mayan kimdir?" de. 
89 "Allah'tır" diyecekler. "Öyleyse neden aldanıyorsunuz?" de. 
9 0 Hayır, Biz onlara hakikati ulaştırdık; ama onlar yalanı 

tercih ediyor. 
9 1 Allah asla çocuk sahibi olmamıştır. O'ndan başka ilah da 

yoktur. Eğer öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığına sahip 

çıkar, diğerlerine üstünlük sağlamaya çalışırdı. Oysa Al

lah, onların bütün nitelendirmelerinden uzaktır. 
92 Duyularla algılanamayanı da, algılanabileni de bilen sa

dece O'dur. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir. 

93-94. De ki: «Rabbim! Eğer onlara söz verdiğin azabı görmemi 

istiyorsan, beni bu zalimlerin arasında bulundurma." 
9 5 Onlara söz verdiğimiz azabı sana göstermeye elbette gü

cümüz yeter. 
9 6 Kötülüğe iyilikle karşılık ver. Çünkü Biz onların yakıştır

dıkları nitelikleri çok iyi biliyoruz. 

97-98. De ki: "Rabbim! T ü m şeytanî kışkırtmalardan ve kötü in

sanların bana yaklaşmalarından sana sığınıyorum." 

99-100. onların biri öleceği zaman der ki: "Rabbim! Bana biraz 

süre ver de bugüne kadar yerine getirmediğim sâlih amel

leri işleyeyim." Bu söz, boş bir temenniden ibarettir. Çün

kü herkes eceli gelince ölecek ve hiç kimse, insanların ye

niden dirilecekleri Gün'e kadar hayata dönemeyecektir. 
1 0 1 Sur'a üflendiği zaman yeryüzündeki yakınları kimseye bir 

fayda sağlayamaz. Birbirlerine bir soru da soramazlar. 

102103. T a r k a n ağır gelenler kurtulur, tartılan hafif gelenler ise hüs

rana uğrar. İşte onlar, temelli cehennemde kalacaklardır. 
1 0 4 Ateş yüzlerini kavurunca, pişmiş kelle gibi sıntırlar. 
1 0 5 Allah: "Ayetlerim size okunduğunda onları neden yalan 

saydınız?" der. 
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106-107. «Rabbimiz! Talihimiz kötü çıktı ve doğru yoldan saptık. 

Eğer önceki yaptıklarımızı bir daha yaparsak, o zaman 

gerçekten zalim kimseler oluruz" derler. 

108-109: Allah; "Kesin sesinizi, Benimle konuşmayın. Kullarımın bir 

kısmı: 'Rabbimiz! Sana iman ediyoruz, bize acı ve bizi bağış

la. Çünkü Sen'in rahmetin sonsuzdur' diyor, siz ise onları 

alaya alıyordunuz. Sonunda Beni anmayı unuttunuz, onla

ra gülüp durdunuz. Sabrettikleri için bu Gün onları ödül

lendireceğim. İşte onlar kazançlı çıkacaklar" der. 
1 1 2 Sonra azap içinde olanlara: "Yeryüzünde ne kadar kaldı

nız?" der. 
1 1 3 Onlar da: "Bir gün veya daha az kaldık. Bunu zamanı he

sap edenlere sor" derler. 

114-115. Allah: "Gerçekten de çok az kaldınız. Keşke bunu bilsey

diniz. Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize dönmeyeceğinizi 

mi sanıyordunuz?" der. 
1 1 6 Her şeye egemen olan Allah ne yücedir! O'ndan başka ilah 

yoktur. O, yüce egemenlik koltuğunun sahibidir. 
1 1 7 Kim elinde bir delil olmadığı halde Allah'ın yanısıra başka 

bir ilaha yalvarıp yakarırsa, bunun hesabmı Rabbine ve

recektir. Kâfirler asla kurtuluşa eremezler. 
1 1 8 De ki: "Rabbim! Bana acı ve beni bağışla. Çünkü Sen'in 

merhametin sonsuzdur." 

24- N Û R SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 64 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Bu, indirip hükümleri geniş bir şekilde açıkladığımız, 

öğüt alacağınız apaçık ayetler bulunan bir sûredir. 
2 Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek vurun. Al

lah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyorsanız, onlara acımanız, Al

lah'ın hükmünü uygulamanıza engel olmasın. İman edenle

rin bir bölümü de onların cezalandırılmasına şahit olsun. 
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3 Zina eden bir erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak ko

şan bir kadınla; zina eden bir kadın da ancak zina eden ve

ya Allah'a ortak koşan bir erkekle birleşir. Bu ilişki, iman 

edenlere yasaklanmıştır. 
4 Namuslu kadınları zina ile suçlayıp da bunu ispatlamak 

için dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun; 

bundan sonra şahitliklerini de kabul etmeyin. Çünkü on

lar yoldan çıkmış kimselerdir. 
5 Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler bunun dışında

dır. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
6 Eşlerini zina ile suçlayıp da, bu konuda dört şahit getire

meyenler, doğru söylediklerine dair Allah adına dört kez 

yemin etsinler. 
7 Beşincisinde ise: "Eğer yalan söylüyorsam, Allah'ın rah

metinden uzak kalayım" desinler. 
8 Suçlanan kadın, kocasının yalan söylediğine Allah'ın adı

nı anarak dört kez yemin ederse cezadan kurtulur. 
9 Beşincisinde ise: "Eğer kocam doğru söylüyorsa, Allah'ın 

hışmına uğrayayım" demelidir. 
1 0 Eğer Allah'ın üzerinizdeki nimeti ve rahmeti olmasaydı; 

Allah, tövbenizi kabul etmeseydi ve size âdil davranma

saydı ne yapardınız? 
1 1 İçinizden bir kesim, başkasını yalan yere zina ile suçladı. 

Bunu kendiniz için kötü sanmayın, aslında o sizin iyiliği-

nizedir. Onlann her biri, işlediği günahın cezasını çeke

cektir; elebaşları ise, büyük bir azaba uğrayacaktır. 
1 2 İman eden erkek ve kadınların, böyle bir söz duydukların

da, birbirleri hakkında iyi duygular besleyerek: "Bu düpe

düz bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi? 
1 3 Onların da bu konuda dört şahit getirmesi gerekmez miy

di? Şahit getiremediklerine göre, Allah katında yalancı sa

yılacaklardır. 
1 4 Eğer Allah size dünyada da, ahirette de lütufta bulunacak 

ve rahmet edecek olmasaydı, bu iftirayı yaydığınız için 

büyük bir azaba uğrardınız. 
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15 İçyüzünü bilmediğiniz o söylentiyi dilinize dolamıştınız. 

Allah katında büyük bir günah olduğu halde, siz onu 

önemsiz sanıyordunuz. 
1 6 Böyle bir söz duyduğunuzda: "Bu konuda konuşmamız 

doğru değildir, çünkü bu apaçık bir iftiradır" demeniz ge

rekmez miydi? 
1 7 Eğer iman ediyorsanız, Allah size bir daha böyle davran

mamanızı öğütlüyor. 
18 Allah size âyetlerini iyice açıklıyor. Çünkü O, her şeyi bi

lir, hikmet sahibidir. 
19 İman edenler arasında çirkin söz ve davranışların yayılma

sını isteyenler, dünyada da, âhirette de can yakıcı bir azaba 

uğrayacaktır. Allah her şeyi bilir, ama siz bilmezsiniz. 
2 0 Eğer Allah'ın lütfu, rahmeti ve şefkati olmasaydı ne ya

pardınız? 
2 1 Ey iman edenler! Şeytana uymayın; çünkü şeytan ahlak

sızlığa ve kötülüğe teşvik eder. Eğer Allah'ın lütfu ve rah

meti olmasaydı, hiçbiriniz arınamazdınız. Ama Allah dile

diği kimseyi arındırır. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
2 2 Aranızdaki erdem ve servet sahipleri, yakınlarına, düş

künlere ve Allah yolunda göç edenlere yardım etmekten 

vazgeçmesinler, onların yaptığını görmezlikten gelsinler. 

Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz? Doğrusu 

Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
23 Düşüncesiz davranarak haklarında olumsuz söylentiler çık

masına neden olsalar da, namuslu ve inanmış kadınlara if

tira atanlar, dünyada da âhirette de Allah'ın rahmetinden 

istifade edemeyecek ve çetin bir azaba uğrayacaklardır. 
24 O Gün dilleri, elleri ve ayaklan yaptıklarına şahitlik edecektir. 
2 5 Allah o Gün onlara hak ettikleri karşılığı verecek; onlar 

da, Allah'ın, insanların bütün yaptıklarını açığa vuran, 

her şeyin ardındaki gerçek olduğunu anlayacaklardır. 
2 6 Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınla

ra; iyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler iyi kadınlara ya-
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raşır. İyi kadınlar ve iyi erkekler, onların iftiralarından 

uzaktır. Bu yüzden onlar bağışlanacak ve büyük bir nzık 

kazanacaklardır. 
2 7 Ey iman edenler! Sahiplerinden izin almadan ve selam 

vermeden başkasının evine girmeyin. Eğer üzerinde dü

şünürseniz, bunun iyiliğiniz için olduğunu anlarsınız. 
2 8 Eğer evde kimse yoksa, izin alıncaya kadar oraya girme

yin. "Dönün" denirse dönün. Sizin için en iyisi budur. Al

lah, yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. 
2 9 Gerektiğinde, içinde oturulmayan evlere girmenizde bir 

sakınca yoktur. Ama Allah, açıktan yaptıklarınızı da, giz

lice yaptıklarınızı da çok iyi bilir. 
3 0 İman eden erkeklere söyle: Uygun olmayan şeylere bak

masınlar ve namuslarını korusunlar. Temiz kalmaları için 

en uygun davranış tarzı budur. Doğrusu Allah, onların 

bütün yaptığını bilmektedir. 
3 1 İman eden kadınlara da söyle: Uygun olmayan şeylere 

bakmasınlar ve namuslarım korusunlar. Görünmesinde 

salanca olmayan yerleri dışında, güzelliklerini açığa vur

masınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Gü

zelliklerini, kocaları, babaları, kayınbabaları, öz ve üvey 

oğullan, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğullan, kız 

kardeşlerinin oğullan, kadın arkadaşları, kadın hizmetçi

ler, kadınlara karşı cinsel istek duymayan yaşlı erkek hiz

metçiler ve kadınların cinsel yönleriyle ilgili bilinci henüz 

oluşmamış erkek çocuklardan başkasına göstermesinler. 

Gizli güzelliklerini belli edecek şekilde yürümesinler. Ey 

iman edenler! Hepiniz Allah'a yönelin ki kurtulabilesiniz. 
32 Aranızdaki bekarları ve evlendirilmesi gereken erkek veya ka

dın köleleri evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onlan lütfuy-

la zenginleştirir. Çünkü O, herkesi ve her şeyi bilmektedir. 
3 3 Evlenemeyenler, Allah kendilerini lütfuyla zenginleştirin-

ceye kadar iffetlerini korusunlar. Köleleriniz özgür olmak 

için sizinle sözleşme yapmak isterlerse, iyi niyetli iseler, 
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onlarla sözleşme yapın. Onlara, Allah'ın size verdiği mal

lardan verin. Eğer evlenerek iffetli kalmak istiyorlarsa, 

dünya hayatının gelip geçici zevkleri uğruna cariyelerini

zi fuhuş yapmak zorunda bırakmayın. Kim onlan fuhuş 

yapmak zorunda bırakırsa, zorlarıdıkları için Allah onları 

bağışlayacaktır. Çünkü O, çok merhametlidir. 
3 4 Gerçek şu ki, size apaçık âyetler indirdik, sizden önce ge

lip geçen toplumların hayatından ibret verici kesitler sun

duk ve Allah'a karşı gelmekten çekinenlere öğüt verdik. 
35 Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, yuvasında 

yanan bir kandile benzer. Kandil, cam bir muhafaza içinde

dir; cam ise, inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. O kandilin 

yağı, hiçbir tarafta eşi benzeri olmayan, mübarek zeytin 

ağacından elde edilir; yanmasa bile, ışık verir gibidir. Nur 

üstüne nur... Allah, dilediğini nuruna eriştirir. İşte Allah in

sanlara böyle örnekler vermektedir. Çünkü O, her şeyi bilir. 
36 Allah'ın, içinde adı anılsın diye yapılmasına izin verdiği mes

citlerde insanlar sabah akşam O'nun yüceliğini dile getirir. 
3 7 Onları ne ticaret, ne de kazanç hırsı, Allah'ı anmaktan, 

namaz kılmaktan ve arınmak için gerekeni vermekten alı

koyan Çünkü onlar, yüreklerin ağza geleceği ve gözlerin 

dehşetten döneceği Gün'den korkarlar. 
3 8 Allah onlara, yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde ve

recek, hattâ daha da artıracaktır. Çünkü Allah, dilediğini 

hesapsız nzıklandınr. 
3 9 Kâfirlerin yaptıkları, çöldeki serap gibidir; susayan onu 

su sanır. Yanma yaklaştığında hiçbir şey bulamaz, ama 

orada Allah'ı bulur, Allah da hesabım görür. Çünkü Al

lah, hesabı çabuk görür. 
4 0 Ya da engin bir denizdeki koyu karanlığa benzer. Art ar

da gelen dalgalar ve havadaki kara bulutlar o karanlığı 

daha da artırır. Her taraf zifiri karanlık... İnsan neredey

se uzattığı elini bile göremez. Allah'ın aydınlatmadığı kim

se, başka bir ışık bulamaz. 
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4 1 Göklerdeki ve yerdeki bütün yaratıkların ve kanatlarını 

yayarak uçan kuşların, Allah'ın yüceliğini gösterdiğini 

görmez misin? Hepsi de Allah'a nasıl yalvarıp yakaracağı-

nı, O'nun yüceliğini nasıl dile getireceğini bilir. Allah on

ların yaptığını çok iyi bilmektedir. 
4 2 Göklerin ve yerin egemeni Allah'tır, sonunda da O'na dö

nülecektir. 
4 3 Allah'ın, bulutlan sürerek üstüste yığdığını, sonra da yo-

ğunlaştırıp yağmur yağdırdığını görmez misin? Gökteki 

dağ gibi bulutlardan dilediğinin başına dolu yağdınr, di

lediğini de ondan uzak tutar. Şimşeğinin panltısı ise göz

leri kamaştırır. 
4 4 Allah, geceyi gündüze, göndüzü geceye çevirir. Doğrusu 

bunda, görebilenlerin alacağı dersler vardır. 
4 5 Bütün canlılan sudan yaratan Allah'tır. Onların kimi kar

nı üzerinde sürünür; kimi iki ayağıyla, kimi de dört aya

ğıyla yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü O'nun gücü 

her şeye yeter. 
4 6 Doğrusu Biz, apaçık ayetler indirdik. Ama Allah yine de 

dilediğini doğru yola iletir. 
4 7 "Allah'a ve elçisine inanıp, dediğine uyduk" dedikleri hal

de, bir kısmı hakikatten yüz çevirdi. Onlar zaten iman et

memişti. 
4 8 Kur'an'a göre yargılanmaları için Allah'a ve elçisine çağnl-

dıklarında, bir kısmı bundan yüz çevirir. 
49 Eğer verilen karar lehlerine olursa, onu hemen kabul ederler. 
50 Düşünceleri mi bozuk, bu ilahi mesajdan şüphe mi ediyorlar? 

Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden 

mi korkuyorlar? Hayır, onlar kendilerine haksızlık ediyorlar. 
5 1 Kur'an'a göre yargılanmalan için Allah'a ve elçisine çağrıl

dıklarında, iman edenler ancak: "İşittik ve uyduk" deme

lidir. İşte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. 
5 2 Kim Allah'a ve elçisine uyar, Allah'tan korkar ve çekinir-

se, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. 
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5 3 İnsanların bir kısmı, emrettiğin takdirde savaşa çıkacak

larına var güçleriyle yemin ediyorlar. De ki: "Boşa yemin 

etmeyin, çünkü yaptığınız ortadadır. Allah, bütün yaptık

larınızdan haberdardır." 
5 4 De ki: "Allah'a ve elçisine uyun." Eğer yüz çevirirseniz, o 

kendi üzerine düşenden sorumlu tutulacak, siz de kendi 

üzerinize düşenden sorumlu tutulacaksınız. Eğer ona 

uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Elçiye düşen ancak 

apaçık duyurudur. 
5 5 Allah, iman edip sâlih amel işleyenlere, kendilerinden ön

ceki kimi toplumları egemen kıldığı gibi yeryüzüne egemen 

kılacağına, onların izlemesini istediği dini kökleştireceğine 

ve korkularım güvene çevireceğine söz vermiştir. Çünkü 

onlar ancak Bana kulluk eder ve Bana hiçbir şeyi ortak 

koşmazlar. Bundan sonra kim hakikati inkar ederse, işte 

onlar günaha gömülüp gitmiş kimseler olacaklardır. 
5 6 Öyleyse namazı kılın, arınmak için gerekeni verin ve elçi

ye uyun ki Allah size merhamet etsin. 
5 7 Kâfirler elimizden kurtulabileceklerini sanmasınlar, çün

kü onların varacağı yer ateştir. Orası ne kötü bir yerdir! 
5 8 Ey iman edenler! Hizmetçileriniz ve ergenlik çağına var

mamış çocuklar, sabah namazından önce, öğleyin soyu

nup dinlenmek istediğinizde ve yatsı namazından sonra 

odanıza gireceklerinde sizden izin istesinler. Çünkü bu üç 

vakitte üstünüzü çıkarmış olabilirsiniz. Bu vakitlerin dı

şında birbirinizin yanına izinsiz girip çıkmanızda bir sa

lonca yoktur. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor. 

Çünkü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
5 9 Çocuklarınız ergenlik çağına girince, odanıza gireceklerin

de büyükler gibi izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini böyle 

açıklıyor. Çünkü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
6 0 Cinsel isteği kalmamış yaşlı kadınların güzelliklerini gös

termemek şartıyla dış elbiselerini çıkarmalarında bir sa

lonca yoktur. Ama sakınmaları daha iyidir. Çünkü Allah, 

her şeyi duyar ve bilir. 
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6 1 Körün, topalın ve hastanın başkalarından yardım alma

sında bir sakınca yoktur. Çocuklarınızın, babanızın, ana

nızın, erkek ve kız kardeşlerinizin, amcalarınızın, halala

rınızın evlerinde, size emanet edilmiş evlerde ve yakın ar

kadaşlarınızın evlerinde yiyip içmenizde bir sakınca yok

tur. Beraber veya ayrı yiyip içmenizde de bir sakınca yok

tur. Bir eve girdiğinizde, Allah'tan esenlik ve bolluk dile

yerek birbirinizle selamlaşın. İşte Allah, düşünesiniz diye 

ayetlerini böyle açıklıyor. 
6 2 Gerçek müminler, Allah'a ve elçisine iman eder, toplum

sal bir konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerinde, 

ondan izin almadan toplantıyı terk etmezler. Allah'a ve el

çisine iman edenler, bir işleri çıkarsa senden izin isterler. 

Onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan bağışlanmalarını 

dile. Çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
6 3 Allah'ın elçisinin çağrısını, içinizden birinin çağrısıyla bir 

tutmayın. Allah, farkettirmeden aranızdan sıvışmak iste

yenleri biliyor. Onun emrine karşı gelenler, bir belâya ya

hut can yakıcı bir azaba uğramaktan korksunlar. 
6 4 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, içinde bulun

duğunuz durumu çok iyi bilir. Herkes sonunda O'na dö

necek ve O, herkese yaptıklarını haber verecektir. Çünkü 

Allah her şeyi bilmektedir. 

25- FURKAN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 77 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Bütün insanları uyarmak için kuluna doğruyu yanlıştan 

ayıran bir ölçü indiren Allah ne yücedir! 
2 Göklerin ve yerin egemeni O'dur; çocuk edinmemiştir, 

egemenliğinde ortağı yoktur. Her şeyi yaratan ve düzene 

koyan O'dur. 
3 Buna rağmen O'nu bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, üs

telik kendileri yaratılmış olan; kendilerine fayda da, zarar 
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da veremeyen; öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltme

ye güçleri yetmeyen varlıklara kulluk ediyorlar. 
5 Kâfirler: "Bu Kur'an düpedüz bir uydurmadır. Bu sahte ve 

asılsız sözleri, başkalarının yardımıyla kendisi uydur

muştur. Bunlar eskilerin efsaneleridir. Sabah akşam ken

disine okumaları için o yazdırmıştır" diyorlar. 
6 De ki: "Onu, göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen indir

miştir. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." 
7 Yine diyorlar ki: "Bu nasıl bir elçi? Yiyip içiyor, gezip do

laşıyor. Onunla beraber uyarması için bir melek gönderil

mesi gerekmez miydi?" 
8 "Yahut ona bir hazine indirilmeli ya da çalışmadan yiyip 

içeceği bir bahçesi olmalıydı." Ayrıca bu zâlimler birbirle

rine: "Bu adama uyarsanız, büyülenmiş birine uymuş 

olacaksınız" diyorlar. 
9 Senin hakkında ne düşündüklerine bak! Onlar artık doğ

ru yoldan çıkmışlardır, onu bir daha da bulamazlar. 
1 0 Yüce Allah dilerse sana bunlardan daha hayırlısını vere

bilir: İçlerinden sular akan has bahçeler, konaklar... 
11 Onlar, kıyametin kopacağını da yalanladılar. Oysa Biz, kıya

metin kopacağım yalanlayanlara şiddetli bir ateş hazırladık. 
12 O ateşi uzaktan gördüklerinde, onun öfkesini ve uğultu

sunu duyarlar. 
1 3 Birbirlerine bağlı olarak daracık bir yerden onun içine 

atıldıklarında, yok olup gitmek için yalvarırlar. 
1 4 Ama onlara denilir ki: "Bugün bir kez değil, bin kez yok 

olmak için yalvarın." 
1 5 De ki: "Bu mu daha hayırlı, yoksa Allah'a karşı gelmekten 

çekinenlere bir ödül ve temelli kalınacak bir yer olarak 

söz verilen cennet mi?" 
1 6 Orada istedikleri her şeye kavuşur ve sonsuza kadar ka

lırlar. Rabbin sözünü mutlaka yerine getirecektir. 
1 7 Allah onları ve Allah'ın yanısıra kulluk ettiklerini topladı

ğı Gün, kulluk edilenlere: "Bu kullarımı siz mi saptırdınız, 

kendileri mi saptı?" der. 
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1 8 Onlar: "Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Sen'den başka

sını veli edinmek bize yakışmaz. Onları ve atalarını refah 

içinde yaşattığın için Seni anmayı unuttular. Onlar zaten 

her türlü erdemden yoksun kimselerdi" derler. 
1 9 Bunun üzerine Allah, ortak koşanlara: "Kulluk ettiğiniz 

kimseler de söylediğinizi yalanladı. Artık ne hak ettiğiniz 

azaba engel olabilirsiniz, ne de kendinize yardım edebile

cek birini bulabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık ederse, 

ona şiddetli bir azap tattıracağız" der. 
2 0 Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler de yiyip içer, ge

zip dolaşırdı. Sabredip etmeyeceğinizi ortaya koymak için 

sizi birbirinizle sınamaktayız. Rabbin her şeyi görmektedir. 
2 1 Huzurumuza çıkacaklarına inanmayanlar: "Neden bize de 

melekler indirilmiyor, neden Rabbimizi açıkça görmüyo

ruz?" deyip duruyorlar. Doğrusu onlar büyüklük taslıyor 

ve iyice azıyorlar. 
2 2 Oysa melekleri gördükleri Gün, o günahkarlara iyi haber

ler verilmeyecek. "Vah bize! Allah'ın rahmetinden tama

men mahrum olduk" diyecekler. 
23 O Gün, yaptıkları her işi değerlendirip toz gibi savuracağız. 
2 4 O Gün cennetliklerin kalacağı ve dinleneceği yer ne güzel 

olacak! 
2 5 O Gün gökler bulutlar gibi parçalanacak, melekler bölük 

bölük indirilecek. 
2 6 O Gün, gerçek egemenin o rahmeti sonsuz olan Allah ol

duğu anlaşılacak. O Gün kâfirler için çok zor olacak. 
2 7 - 2 9 Zâlimler o Gün, pişmanlıktan ellerim ısınıp: "Keşke Allah'ın 

elçisine uysaydık. Vah bize! Keşke şu adamlan dost edinme-

seydik. Çünkü onlar bize gelen mesaja ulaşmamıza engel ol

du" diyecekler. İşte şeytan insanı böyle yüz üstü bırakır. 
3 0 O Gün Allah'ın elçisi: "Rabbim! Kavmim bu Kur'an'ın çağ-

rısına kulak asmadı" diyecek. 
3 1 İşte böyle. Biz günahkarları her peygambere düşman yap

tık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. 
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32 Kafirler: "Kur'an ona neden bir bütün olarak bir kerede in

dirilmedi?" diyorlar. Onu sana, inancım pekiştirmek için bö

lüm bölüm indiriyor, tutarlı bir biçimde bütünleştiriyoruz. 
33 Sana sordukları her soruya, en doğru ve en iyi cevabı veririz. 
3 4 Doğru yoldan sapanların yeri çok kötü olacak, onlar yüz 

üstü cehenneme atılacaklar. 
3 5 Doğrusu Musa'ya Kitap verdik ve kardeşi Harun'u ona 

yardımcı yaptık. 
3 6 "Gidip, âyetlerimizi yalanlayanları uyarın" dedik. Sonun

da hepsini yerle bir ettik. 
3 7 Elçilerini yalanlayınca, Nuh kavmini de suda boğduk ve 

onlan bütün insanlara ibret yaptık. Çünkü Biz, zâlimlere 

can yakıcı bir azap hazırladık. 
3 8 Âd kavmini, Semûd kavmini, Res halkını ve onların ara

sında gelip geçen bir çok toplumu yok ettik. 
3 9 Çünkü hepsine de uyancı dersler vermiştik. Ama bunla

ra aldınş etmeyince, hepsini yerle bir ettik. 
4 0 Oysa onlar, üzerine taş yağmış olan o kasabanın basma 

gelenleri duymuşlardır. Peki bundan ibret almaları gerek

mez miydi? Hayır, bunlar öldükten sonra dirileceklerine 

inanmıyorlar. 
4 1 Seni her gördüklerinde: "Allah bize elçi olarak bunu mu 

göndermiş?" diyerek seninle alay ediyorlar. 
4 2 "İlahlarımıza sıkıca sarılmasaydık, neredeyse bizi onlar

dan uzaklaştıracaktı" diyorlar. Azabı gördüklerinde kimin 

doğru yoldan uzaklaştığını anlayacaklar. 
4 3 Sürekli hevasına uyanın sorumluluğunu sen mi üzerine 

alacaksın? 
4 4 Yoksa çoğunun sana kulak verdiğini ve aklını kullandığı

nı mı sanıyorsun? Hayır; onlar, doğru yoldan haberi ol

mayan hayvan sürüsü gibidir. 
4 5 4 6 Rabbinin gölgeyi güneşin hareketine göre nasıl uzatıp kı

salttığım görmüyor musun? Dileseydi onu sabit yapardı. 
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47 Sizin için geceyi karanlık yapan, dinlenmeniz için uyumanızı 

sağlayan, çalışmanız için de gündüzü aydınlık yapan O'dur. 

48-49. Rahmetini müjdelemek için yelleri estiren de O'dur. Ar

dından, onunla cansız toprağı diriltmek, yarattığımız in

san ve hayvanları suya kavuşturmak için gökten tertemiz 

su indiriyoruz. 
5 0 Düşünüp ders alsınlar diye insanların önüne her türlü 

delili seriyoruz. Ama yine de çoğu nankörlükte direniyor. 
5 1 Dileseydik her topluma bir uyarıcı gönderirdik. 
5 2 Sakın kâfirlere uyma. Bu Kur'an'ın gösterdiği yolu izleye

rek onlara karşı bütün gücünü kullan. 
5 3 Tatlı ve tuzlu sulan birbirine salıp, karışmasınlar diye 

aralarına bir engel koyan O'dur. 
5 4 İnsanı sudan yaratıp, onu, kan bağı ve evlilik yoluyla ka

zanılan akrabalık duygusuyla donatan da O'dur. Rabbi-

nin herşeye gücü yeter. 
5 5 İnsanların kimi yine de, Allah'ın yanısıra, kendilerine fay

da da, zarar da veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. Zâten 

kâfir, Rabbine sırt çevirmiş biridir. 
5 6 Seni ancak müjdeci ve uyancı olarak gönderdik. 
5 7 De ki: "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Dile

yen, Rabbine giden yolu tutsun." 
58 Ölümsüz olan o diri varlığa güven ve O'nun sınırsız yüceli

ğini öv. Çünkü O, kullarının bütün günahlarım bilmektedir. 
59 Gökleri, yeri ve bunların arasında var olan her şeyi altı dö

nemde yaratan, sonra da egemenlik koltuğuna kurulan, o 

sonsuz rahmet sahibidir. Bunu her şeyden haberi olana sor. 
6 0 Onlara: "O sonsuz rahmet sahibine boyun eğin" denildiği 

zaman, "Sonsuz rahmet sahibi de kimmiş? Şimdi senin 

bahsettiğin bu varlığa mı boyun eğeceğiz?" derler ve senin 

çağrından nefret ederler. 
6 1 Gökyüzüne büyük takım yıldızlan serpiştiren, parlak bir 

ışık kaynağı olan güneşi ve onun ışığını yansıtan ay'ı yer

leştiren Allah ne yücedir! 
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6 2 Allah'ın gücünü görüp şükretmek isteyenler için geceyle 

gündüzü peşpeşe getiren de O'dur. 
6 3 O sonsuz rahmet sahibinin kullan, yeryüzünde ağır başlı 

davranırlar. Cahiller kendilerine sataştıklarında, sadece 

"Selam" derler. 
6 4 Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak Rablerine yal-

varıp yakanrlar. 
6 5 "Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru. Çünkü onun 

azabı çok korkunçtur" derler. 
6 6 Orası gerçekten çok kötü bir yer, çok kötü bir barınaktır. 
6 7 Başkaları için harcadıklarında ne saçıp savururlar, ne de 

cimrilik ederler; bu ikisi arasında bir yol tutarlar. 
6 8 Allah'ın yanısıra başka bir ilaha yalvarıp yakarmazlar. Al

lah'ın dokunulmaz kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina 

etmezler. Kim bunların birini yaparsa karşılığını görür. 
6 9 Kıyamet Günü ona kat kat azap edilecek ve o aşağılık bir 

durumda kalacaktır. 
7 0 Ancak pişman olan, iman edip salih amel işleyenler bu

nun dışındadır. Allah onların durumlarını düzeltecektir. 

Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
7 1 Kim tövbe edip sâlih amel işlerse, işte o, Allah'a gereği gi

bi yönelmiş olur. 
7 2 Yalan yere şahitlik etmezler. Faydasız işlerle uğraşanlara 

rastladıkları zaman oradan vakarla uzaklaşırlar. 
7 3 Kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığında, onlara 

karşı kör ve sağır davranmazlar. 
74 "Rabbimiz! Bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bağışla. 

Bizi, Allah'a karşı gelmekten çekinenlere önder yap" derler. 
75 İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennette özel makamlar

da ağırlanacak, dirlik ve esenlik dileğiyle karşılanacaklardır. 
7 6 Orada temelli olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir yer, 

ne güzel bir barınaktır! 
7 7 De ki: "İnancınız ve kulluğunuz olmasa*, Rabbim size niye 

değer versin? Ama hakikati yalanladınız. Bu nedenle 

azaptan kurtulamayacaksınız." 
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26-ŞUÂRA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 227 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Tâ, sîn, mîm. 
2 Bunlar, gerçeği açıklayan Kitab'ın âyetleridir. 
3 İman etmiyorlar diye neredeyse kendini yok edeceksin. 
4 Dikseydik onlara gökten bir âyet indirirdik de, onu gö

rünce hakikate boyun eğmek zorunda kalırlardı. 
5 O rahmeti sonsuz olandan ne zaman yeni bir uyan gelse, 

insanlar ondan mutlaka yüz çevirmişlerdir. 
6 İşte bu mesajı da yalanladılar. Ama alaya aldıkları şey ya

landa gerçekleşecek. 
7 Yeryüzünde her çeşitten nice güzel tür yetiştirdiğimizi 

görmüyorlar mı? 
8 Doğrusu bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu yine de inanmıyor. 
9 Oysa Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 

10-11. Bir zamanlar Rabbin, Musa'ya: "Gidip şu zâlim Firavun 

toplumunu uyar. Hâlâ Bana karşı gelmekten çekinmeye

cekler mi?" demişti. 

12-14. Musa: "Rabbim! Onlann beni yalanlamasından korkuyo

rum. İçim daralıyor, dilim tutuluyor. Bu yüzden bu göre

vi Harun'a ver. Ayrıca onlann bana yükledikleri bir suç 

var. Bu nedenle beni öldürmelerinden korkuyorum" dedi. 
1 5 - 1 7 Allah: "Korkmayın, âyetlerimizle gidin. Biz sizinle beraberiz. 

Ne yaptığınızı biliriz. Firavun'a gidip, 'Biz âlemlerin Rabbinin 

elçileriyiz. İsrailoğulları'nı bırak, bizimle gelsin' deyin" dedi. 

18-19. Firavun; «Seni biz büyütmedik mi? Yıllarca aramızda kaldığın 

halde yapacağım yaptın ve nankörlüğünü gösterdin" dedi. 
2 0 - 2 2 Musa: "Onu tahriklere kapılarak yaptım. Sizden korktu

ğum için de yanınızdan kaçtım. Ama daha sonra Rabbim 

bana muhakeme yeteneği verdi ve beni elçi seçti. Başıma 

kaktığın iyilik ise, İsrailoğulları'nı köleleştirmenin sonu

cuydu" dedi. 
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2 3 Firavun: "Âlemlerin Rabbi de kim?" dedi. 
2 4 Musa: "O, göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan 

her şeyin Rabbidir. Eğer O'na yürekten inanmak istiyor

sanız" dedi. 
2 5 Firavun, çevresindekilere: "Onun ne dediğini duyuyor 

musunuz?" dedi. 
26 Musa: "O sizin de Rabbinizdir, atalarınızın da Rabbidir" dedi. 
2 7 Firavun: "Size elçi olarak gönderildiğini söyleyen bu adam 

düpedüz deli" dedi. 
2 8 Musa: "O, doğunun, batının ve bunların arasında olan 

her şeyin Rabbidir. Eğer üzerinde düşünürseniz anlayabi

lirsiniz" dedi. 
2 9 Firavun: "Benden başkasını ilah edinirsen seni mutlaka 

zindana atarım" dedi. 
3 0 Musa: "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi. 
3 1 Firavun: "Eğer doğru söylüyorsan onu ortaya koy" dedi. 
3 2 Bunun üzerine Musa, değneğini yere bıraktı, Bir de ne 

görsünler! Değnek düpedüz bir yılan olmamış mı? 
3 3 Sonra elini çıkardı. Ne görsünler, bembeyaz değil mi? 

3 4 - 3 5 Firavun, çevresindeki seçkinlere: "Bu adam, sizi büyüsü

nün gücüyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen bilgili bir bü

yücü. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?" dedi. 

36-37. « o n u ve kardeşini alıkoyup diğer şehirlere adamlar gön

der. Bütün bilgili büyücüleri toplayıp getirsinler" dediler. 
3 8 Büyücüler, kararlaştırılan yer ve zamanda toplandılar. 
3 9 Halka: "Haydi siz de toplanın" denildi. 
4 0 Halk: "Eğer büyücüler üstün gelirse onlara uyarız." dedi 
4 1 Büyücüler gelince Firavun'a: "Eğer biz üstün gelirsek, 

herhalde büyük bir ödülü hak ederiz" dediler. 
42 Firavun: "Evet. O takdirde gözdelerim arasında yer ala

caksınız" dedi. 
4 3 Musa, büyücülere: "Haydi ne hüneriniz varsa ortaya ko

yun" dedi. 
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4 4 "Firavun'un sayesinde mutlaka biz üstün geleceğiz" diye

rek halatlarını ve değneklerini attılar. 
4 5 Bunun üzerine Musa da değneğini attı. Bir de ne görsün

ler! Onlann bütün yaptıklannı yutmuyor mu? 

46-48. Büyücüler, secdeye kapanarak: "Âlemlerin Rabbine; Mu

sa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik" dediler. 
4 9 Firavun: "Demek benden izin almadan ona iman ettiniz. 

Öyleyse size büyü öğreten usta o olmalı. Ama size ne ya

pacağımı göreceksiniz. Ellerinizi ve ayaklannızı çarpazla-

ma kestireceğim ve hepinizi astıracağım" dedi. 
5 0 - 5 1 Büyücüler: "Hiç önemi yok. Çünkü biz, er geç Rabbimize 

döneceğiz. İlk önce iman ettiğimiz için, Rabbimizin gü-

nahlarımızı bağışlayacağını umarız" dediler. 
5 2 Derken, Musa'ya: "Kullanım geceleyin yola çıkar. Çünkü 

onlar sizi izleyecekler" diye vahyettik. 
5 3 Firavun, diğer şehirlere adamlar gönderdi. 

54-58 "Bunlar aşağılık kimseler. Ama onlan bahçelerden ve pınar 

başlarından çıkardığımız; servetlerinden yoksun bıraktığı

mız ve konumlarını bozduğumuz için bize kin besliyorlar. 

Oysa biz, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklıyız" dedi. 
5 9 Ama daha sonra İsrailoğulları'nın bunlara yeniden kavuş

masını sağladık. 
6 0 Mısırlılar gün doğarken onların ardına düştüler. 
6 1 İki topluluk birbirini gördüğünde, Musa'nın yanındakiler: 

"Eyvah yakalandık!" dediler. 
6 2 Musa: "Hayır. Rabbim benimle beraberdir; bana mutlaka 

bir çıkış yolu gösterecektir" dedi. 

63-64. Musa'ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Deniz 

yanlıp dağ gibi iki parçaya aynldı. Onlan kovalayanları da 

oraya yaklaştırdık. 
6 5 Sonunda Musa'yı ve yanındakileri kurtardık. 
6 6 Diğerlerini de sulara gömdük. 
6 7 Doğrusu bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu buna inanmıyor. 
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68 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
69 Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat. 
70 Bir zamanlar babasma ve kavmine: "Nelere kulluk ediyor

sunuz?" demişti. 
71 "Putlara kulluk ediyoruz, onlara bağlılık gösteriyoruz" dediler. 

7 2 - 7 3 İbrahim: "Peki, yalvarıp yakardığınızda sizi duyarlar mı; 

size fayda veya zarar verebilirler mi?" dedi. 
74 "Hayır ama, atalarımızdan böyle gördük" dediler. 

7 5 - 7 6 İbrahim: "Atalarınız neye kulluk ettiğini düşünmemiş. Siz 

de mi hiç düşünmediniz?" dedi. 

77-82. "Onlar benim düşmanımdır. Benim dostum ancak âlem

lerin Rabbidir. Çünkü beni yaratan ve bana doğru yolu 

gösteren O'dur. Bana yiyecek ve içecek sağlayan O'dur. 

Hastalandığım zaman beni iyileştiren O'dur. Beni öldüre

cek, sonra da diriltecek olan O'dur. Hesap Günü'nde ha

talarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur." 
83 "Rabbim! Bana doğru düşünme yeteneği bağışla ve beni 

sâlih kimselerin arasına kat." 
84 "İnsanların beni güzel bir şekilde anmalarını sağla." 
85 "Beni, o nimetlerle dolu cennete yerleştir." 
86 "Babamı bağışla; çünkü o, yolunu şaşırmış biridir." 
87 "Herkesin yeniden diriltileceği Gün, beni utandırma." 

8 8 - 8 9 "Çünkü o Gün ne servet fayda sağlar, ne de çocuklar... O 

Gün ancak. Allah'a sağlam bir imanla gelen kurtulacaktır." 
9 0 - 9 1 O Gün cennet, Allah'a karşı gelmekten çekinenlere yaklaş

tırılacak; cehennem de azgınların karşısına çıkarılacaktır. 

92-93. Onlara: "Allah'ın yanısıra kulluk ettikleriniz nerede? Bu

gün size yardım edebilecekler mi, yahut kendilerini kur

tarabilecekler mi?" denecek. 

94-95. onlar, azgınlar ve İblis'in bütün ordusu da tepatakla ce

henneme atılacak. 

96-102. O Gün orada birbirlerini suçlayarak: "Allah şahit, biz, 

apaçık sapıklık içindeydik. Çünkü sizi âlemlerin Rabbiyle 



26/Şuâra Sûresi 281 

bir tutuyorduk. Ama bizi günahkar önderlerimiz saptırdı. 

Şimdi ne kurtulmamıza aracılık edecek biri var, ne de sâ

dık bir dostumuz... Keşke o hayata geri dönsek de iman 

edenlerden biri olsak" derler. 
1 0 3 Doğrusu bunda herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu buna inanmıyor. 
1 0 4 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
ıo5. Nuh kavmi de elçileri yalanladı. 
1 0 6 Soydaşları Nuh, onlara: "Allah'a karşı gelmekten çekin

mez misiniz?'' demişti. 
1 0 7 "Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 

108. "Öyleyse Allah'tan korkun ve bana uyun." 

109. «Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücre

timi âlemlerin Rabbi verecektir." 
1 1 0 "Öyleyse Allah'tan korkun ve bana uyun." 
1 1 1 Kavmi: "Sana hep ayak takımı uymuş. Bu yüzden biz sa

na inanmayız" dedi. 

112-115. Nuh: "Onların önceki durumu beni ilgilendirmez. Onları 

yargılamak Rabbime düşer. Keşke bunu düşünebilseniz. 

İman edenleri yanımdan kovamam. Çünkü ben, sadece 

apaçık bir uyarıcıyım" dedi. 

116. "Ey Nuh! Eğer bu davadan vazgeçmezsen seni taşlayıp öl

düreceğiz" dediler. 

117-118. "Rabbani Kavmim beni yalanladı. Aramızda kesin bir 

hüküm ver. Beni ve yanımdaki müminleri kurtar" dedi. 
1 1 9 Biz de onu ve yanındakileri, dolu bir gemide taşıyarak 

kurtardık. 
1 2 0 Diğerlerini de sulara gömdük. 
1 2 1 Doğrusu bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu buna inanmıyor. 
1 2 2 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
1 2 3 Âd kavmi de elçileri yalanladı. 
1 2 4 Soydaşları Hûd, onlara: "Allah'a karşı gelmekten çekin

mez misiniz?" demişti. 
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1 2 5 "Doğrusu ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 

126 "Öyleyse Allah'tan korkun ve bana uyun." 

127. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Çünkü be

nim ücretimi âlemlerin Rabbi verecektir." 
1 2 8 "Her tepeye cehalet eseri anıtlar, tapınaklar mı dikiyorsu

nuz?" 
1 2 9 "Sonsuza kadar yaşayacağınızı var sayarak saraylar mı 

yapıyorsunuz?" 

i3o. "Sürekli başkalannın hakkına mı saldırıyorsunuz?" 
1 3 1 "Artık Allah'tan korkun ve bana uyun." 

132 134. "Size hayvanlar çocuklar, bahçeler ve su kaynaklan gibi 

aklınıza gelen bütün nimetleri veren Allah'tan korkun." 
1 3 5 "Çünkü ben, çetin bir Gün'ün azabına uğramanızdan 

korkuyorum." 
1 3 6 Onlar: "Öğüt versen de, vermesen de bizim için farketmez." 

137 138. "Bunlar, öncekilerin uydurmalarından başka bir şey de

ğildir. Hem bize azap da edilmeyecek" dediler. 
1 3 9 Böylece onu yalanladılar. Biz de onlan yok ettik. Doğrusu 

bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama çoğu buna 

inanmıyor. 
1 4 0 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
1 4 1 Semûd kavmi de elçileri yalanladı. 
1 4 2 Soydaşları Salih, onlara: "Allah'a karşı gelmekten çekin

mez misiniz?" 
1 4 3 "Doğrusu ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 

144. "Öyleyse Allah'tan korkun ve bana uyun." 

145. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücre

timi âlemlerin Rabbi verecektir." 

146-149. "Yoksa bu bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve lezzet

li hurmalar arasında güven içinde sürekli yaşayabileceği

nizi; kayalık dağlan ustaca yontup evler yapabileceğinizi 

mi sanıyorsunuz." 

15o. "Artık Allah'tan korkun ve bana uyun." 

151-152. "Yeryüzünde düzeni sağlamaları gerekirken ölçüyü aşıp 

bozgunculuk yapanların sözünü dinlemeyin" demişti. 
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153-154. «Doğrusu sen, büyülenmiş birisin. Eğer doğru söylüyor

sun bize bir alâmet getir" dediler. 

155-156. Salih: "İşte şu dişi deve, su içme sırası belirli bir gün 

onun, belirli günlerde de sizindir. Sakın ona bir kötülük 

yapmayın, yoksa çetin bir azaba uğrarsınız" dedi. 
1 5 7 Buna rağmen o deveyi boğazladılar, ama bunu yaptıkları

na pişman oldular. 
1 5 8 Çünkü başlarına korkunç bir azap iniverdi. Doğrusu 

bunda herkesin alacağı dersler vardır. Ama çoğu buna 

inanmıyor. 
1 5 9 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
1 6 0 Lût kavmi de elçileri yalanladı. 
1 6 1 Soydaşları Lût, onlara: "Allah'a karşı gelmekten çekinmez 

misiniz?" 
1 6 2 "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 

163. "Artık; Allah'tan korkun ve bana uyun." 

164. "Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücre

timi âlemlerin Rabbi verecektir." 

165-166. "Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp erkeklerle mi 

ilişkiye giriyorsunuz? Hayır; siz, hiçbir ölçü tanımıyorsu

nuz" demişti 
1 6 7 "Ey Lût! Eğer bu davadan vazgeçmezsen, bu şehirden ko

vulacaksın" dediler. 

168-169. Lut: "Sizin bu yaptığınızdan nefret ediyorum. Rabbim! Be

ni ve ailemi bunların elinden kurtar" dedi. 

170170. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak, yaşlı bir kadın 

orada kalmayı tercih etti. 

172-173. Üzerlerine taş yağdırarak, diğerlerini kırıp geçirdik. Uya

rıldıkları halde yola gelmeyenlerin cezası ne kötü oldu! 
1 7 4 Doğrusu bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu buna inanmıyor. 
1 7 5 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 
1 7 6 Ormanlık bölgenin halkı da elçileri yalanladı. 
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1 7 7 Bir zamanlar Şuayb, onlara: "Allah'a karşı gelmekten çe

kinmeyecek misiniz?" 
1 7 8 "Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim." 
1 7 9 "Artık Allah'tan korkun ve bana uyun." 

180. «Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücre

timi âlemlerin Rabbi verecektir." 
1 8 1 "Ölçüyü her zaman tam tutun, hiçbir zaman eksik ölçmeyin." 
1 8 2 "Doğru terazi ile tartın." 

183. "İnsanların hakkım yemeyin. Yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak karışıklık çıkarmayın." 
1 8 4 "Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Allah'tan korkun" 

demişti 

185-187. "Doğrusu sen büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir in

sansın. Bu yüzden düpedüz bir yalancı olduğunu düşü

nüyoruz. Eğer doğru söylüyorsan, gökten üzerimize azap 

indir" dediler. 
1 8 8 Şuayb: "Rabbim, yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir" dedi. 
1 8 9 Böylece onu da yalanladılar. Ama koyu karanlıkla kaplı bir 

günde azaba uğradılar. Doğrusu o gün azap çok çetindi. 
1 9 0 Doğrusu bunda, herkesin alacağı dersler vardır. Ama ço

ğu buna inanmıyor. 
1 9 1 Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir. 

192-195. Bu Kur'an sana, herkesi uyarman için, apaçık Arap diliy

le, güvenilir elçi aracılığıyla, âlemlerin Rabbi tarafından 

indirilmiştir. 
1 9 6 Bu mesajın özü, ilahi hikmetleri bildiren önceki Kitaplar

da da anlatılmaktadır. 
1 9 7 İsrailoğulları arasındaki âlimlerin bu gerçeği bilmeleri ye

terli değil mi? 

198-199. Eğer bu Kur'an'ı bir yabancıya indirseydik de onu kendi

lerine o iletseydi, ona yine de inanmazlardı. 
2 0 0 Çünkü bu mesaj, günahkarların bir kulağından girip di

ğerinden çıkıyordu. 
2 0 1 Bu yüzden onlar, can yakıcı azabı görmedikçe ona inan

mazlar. 
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2 0 2 O azap onları, hiç ummadıkları bir sırada ansızın yakala

yacaktır. 
2 0 3 O zaman: "Bize bir firsat daha verilemez mi?" derler. 
2 0 4 Azabımızın hemen gelmesini istemiyorlar mıydı? 

205-207. Onları yıllarca refah içinde yaşatsak bile, kendilerine söz 

verilen azabın başlarına mutlaka geleceğini; refah içinde 

yaşamalarının onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını hiç 

bir zaman unutma. 

208-209. Biz hiçbir toplumu uyarıp öğüt vermeden yok etmeyiz. 

Çünkü Biz zalim değiliz. 

210-212. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bunu yapmaları 

doğru değildir, zaten buna güçleri de yetmez. Çünkü on

ların vahyi dinlemeleri engellenmiştir. 
2 1 3 Sakın Allah'ın yanısıra başka bir ilaha yalvarıp yakarma. 

Yoksa azaba uğrarsın. 
2 1 4 Öncelikle yakınlarını uyar. 
2 1 5 Sana uyan müminlere kanat ger. 
2 1 6 Buna rağmen sana baş kaldırırlarsa: "Ben sizin yaptıkla

rınızdan sorumlu değilim" de. 
2 1 7 O çok yüce ve çok merhametli olana güven. 

218-220. Çünkü O senin, O'nun adına kıyam ettiğini de, O'nun hu

zurunda yere kapananlara katıldığını da görmektedir. 

Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
2 2 1 Sana şeytanların kime indiğini haber vereyim mi? 
2 2 2 Onlar ancak, kendilerini kandıran günahkarlara iner. 
2 2 3 Çünkü onlar, hep asılsız şeylere kulak verir. Çoğu başka

sını da kandırır. 

224-226. Şairlere gelince: Onlara da azgınlar uyar. Onların tutarsız 

sözler söylediklerini ve yapmadıkları eylemleri savunduk

larını görmez misin? 
2 2 7 Ancak, iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve 

haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunanlar bunun 

dışındadır. Zalimler, er geç nasıl devrileceklerini görecekler. 
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27- NEML SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 93 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Tâ, sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 
2 İman edenlere yol gösterici ve müjde olarak indirilmiştir. 
3 Onlar namazı kılar, arınmak için gerekeni verir, ahirete 

de kesin olarak inanırlar. 
4 Âhirete iman etmeyenlere yaptıklarını güzel gösteririz. Bu 

yüzden bocalayıp dururlar. 
5 İşte onlar, kötü bir azaba uğrayacaklardır. Ahirette en çok 

zarara uğrayacak olanlar da onlardır. 
6 Bu Kur'an sana, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah ka

tından indirilmektedir. 
7 Bir zamanlar Mûsâ, ailesine: "Uzakta bir ateş gördüm. Gi

dip oradan ya bir haber getireyim, ya da ısınmanız için tu

tuşmuş bir odun" demişti. 
8 Oraya yaklaştığında şöyle seslenildi: "Bu ateşin ışığının 

eriştiği kimseler de, çevresinde bulunanlar da kutsal kı

lınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!" 
9 "Ey Musa! Ben, çok yüce ve hikmet sahibi Allah'ım." 

ıo-ıı. "Değneğini yere bırak." Musa onun bir yılan gibi hareket 

ettiğini görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Allah 

dedi ki: "Ey Musa, korkma. Benim katımda elçiler de, 

haksızlık yaptıktan sonra durumunu düzeltenler de kork

maz. Çünkü Ben, çok bağışlayıcı ve çok merhametliyim." 
1 2 "Şimdi de elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıka

caktır. Ayrıca dokuz âyetle Firavun'a ve kavmine git. Çün

kü onlar iyice yoldan çıktı." 
1 3 Onlara apaçık âyetlerimiz geldiğinde: "Bu düpedüz bir 

büyü" dediler. 
1 4 Onların doğru olduğuna inandıkları halde, haksız olarak 

ve büyüklük taslayarak onlara karşı çıktılar. Ama boz

guncuların sonu ne kötü oldu! 
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15 Gerçek şu ki, Davud'a da, Süleyman'a da ilim verdik." Bi

zi, iman eden kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a 

hamd olsun" dediler. 
16 Süleyman, Davud'un yerine geçti. "Ey insanlar! Bize kuş

ların dili öğretildi ve her şeyden bol bol verildi. Doğrusu 

bu, apaçık bir lütuftur" dedi. 
17 Bir gün, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlar

dan oluşan ordusu toplandı ve düzenli sıralar halinde yo

la çıkarıldı. 
18 Karıncaların çok olduğu bir vadiye geldiklerinde bir ka

rınca: "Ey karıncalar! Yuvanıza girin de, Süleyman ve or

dusu farkında olmadan sizi ezmesin" dedi. 
19 Süleyman, karıncanın bu sözüne güldü ve: "Rabbim! Bana 

ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmemi sağla. 

Sen'in rızanı kazanabilmem için salih ameller işlememi na

sip et ve beni rahmetinle sâlih kullarının araşma kat" dedi. 

20-21. Bir gün duşlara göz gezdirip: "İbibiği niçin göremiyorum. 

Bu kuş nereye kayboldu? Eğer bana geçerli bir mazeret 

getirmezse onu ya şiddetli bir şekilde cezalandıracağım ya 

da keseceğim" dedi. 
22 İbibik çok geçmeden geldi ve: "Senin bilmediğin bir şey 

öğrendim; sana Sebe hakkında doğru bir haber getirdim." 

23. ..O ülkeyi, her şeye sahip olan bir kadın yönetiyor. Yöne

timi de çok güçlü." 
24 "Ne var ki o da, kavmi de güneşe tapıyor. Şeytan onlara 

yaptıklarını güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptır

mış. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar." 
25 "Göklerde ve yerde saklı olan ne varsa ortaya çıkaran, giz

lediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a bo

yun eğseler daha iyi olmaz mıydı?" 
26 "Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. En yüce egemen 

O'dur" dedi. 
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27-28. Süleyman: "Söylediklerinin doğru olup olmadığnı görece

ğiz. Şu mektubu onlara götür. Sonra yanlarından uzakla

şıp ne yaptıklarına bak" dedi. 

29-32. Kraliçe: «Ey ileri gelenler! Bana Süleyman'dan önemli bir 

mektup geldi. Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın 

adına yazılmış. 'Allah'a teslim olun, O'na karşı gelmeyin' 

diyor. Ey ileri gelenler! Bana bu konuda görüş bildirin. 

Çünkü ben size danışmadan bir işe karar vermem" dedi. 
33 Onlar: "Biz güçlü kimseleriz ve çok iyi savaşırız. Ama ter

cih senindir. Ne yapılacağına sen karar ver" dediler. 

34-35. Kraliçe: "Krallar bir ülkeye girdiklerinde oranın altını üs

tüne getirir, onurlu kimseleri zelil ederler. Bunlar da ay

nısını yapacaklardır. Onlara bir hediye gönderip, elçilere 

nasıl davranacaklarına bakalım" dedi. 
3 6 - 3 7 Elçiler Süleyman'a geldiğinde Süleyman onlara: "Beni 

servetle mi sınamak istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana 

verdiği nimet, sizin getirdiklerinizden daha hayırlıdır. Ge

tirdiğiniz bu hediyelere ancak siz sevinirsiniz. Ülkenize 

geri dönün. Karşı koyamayacağınız bir ordu ile gelir, sizi 

zelil ederek oradan çıkarırız" dedi. 
38 Sonra: "Ey ileri gelenler! Onlar Allah'a boyun eğip gelmeden 

önce kim o kraliçenin koltuğunu bana getirebilir?" dedi. 
39 Cinlerden bir ifrit: "Sen daha yerinden kalkmadan onu 

sana getirebilirim. Bu konuda bana güvenebilirsin" dedi. 
40 Kitab'ı bilen birisi: "Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar 

onu sana getirebilirim" dedi. Süleyman koltuğu karşısın

da görünce: "Bu, Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü ede

ceğim, nankörlük mü edeceğim diye beni sınamaktadır. 

Kim şükrederse, kendi iyiliği için şükretmiş olur. Ama 

kim nankörlük ederse bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ih

tiyacı yoktur, çok lütufkârdır" dedi. 
41 Süleyman: "Koltuğunu tanınmaz duruma getirin. Baka

lım onu tanıyabilecek mi?" dedi. 
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42-43. Kraliçe gelince: "Senin koltuğun böyle miydi?" denildi. 

Kraliçe: "Aynı buna benziyordu" dedi. Bunun üzerine Sü

leyman: "Bize ondan önce ilahi bilgi verildi ve biz Allah'a 

teslim olduk. O ise, hakikati inkar eden bir toplumdan ol

duğu halde, Allah'ın yanısıra kulluk ettiklerinin kendisini 

doğru yoldan alıkoyduklarını farketti" dedi. 
44 Ona: "Saraya gir" denildi. Saraya girince, zeminini su 

sandı ve eteğini topladı. Süleyman ona: "Bu sarayın zemi

ni saydam bir malzemeden yapılmıştır" dedi. Kraliçe: 

"Rabbim! Ben bugüne kadar kendime yazık etmişim. Ar

tık Süleyman'la beraber âlemlerin Rabbi olan Allah'a tes

lim oldum" dedi. 
45 Semûd kavmine de, Allah'a kulluk etmeye çağırması için 

soydaşları Salih'i gönderdik. Bunun üzerine kavmi iki 

gruba ayrılıp birbiriyle çekişmeye başladı. 
46 Salih: "Ey kavmim! Neden iyiliği değil de, hemen kötülü

ğü istiyorsunuz? Niçin size merhamet etmesi için Al

lah'tan bağışlanma dilemiyorsunuz?" dedi. 
47 Onlar: "Biz senin de, seninle beraber olanların da uğur

suz olduğuna inanıyoruz" dediler. Salih: "Başınıza gelen

ler Allah'tandır. Çünkü O sizi sınıyor" dedi. 
48 O şehirde düzeni sağlamaya çalışmayan, bozgunculuk çı

karan dokuz kişi vardı. 
49 Allah adına yemin ederek: "Geceleyin onu ve taraftarları

nı ortadan kaldıralım. Ona arka çıkacak olanlara da, 'Bi

zim bu saldırıdan haberimiz yok. Bu konuda doğru söy

lüyoruz' diyelim" dediler. 
50 Böylece bir tuzak kurdular. Ama Biz de farkettirmeden 

tuzaklarını boşa çıkardık. 
51 Kurdukları tuzağın sonunun nasıl olduğunu gör! Onların 

da, toplumlarının da kökünü kestik. 
52 Yaptıkları haksızlıklardan dolayı yurtlan bomboş kaldı. 

Doğrusu bunda, düşünen kimselerin alacağı dersler vardır. 
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53 İman edip Allah'a karşı gelmekten çekinenleri de kurtardık. 
54 55. Lut'u da elçi olarak gönderdik. Kavmine: "Bu çirkin işi bi

le bile nasıl yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp, şehvetle er
keklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır; siz, nefsine uyan bir 
toplumsunuz" dedi. 

56 Kavmi: "Onu ve taraftarlarını şehrinizden çıkarın. Çünkü 
onlar namuslu yaşamak istiyorlarmış!" dedi. 

57 Biz de onu ve taraftarlarını kurtardık. Ancak karısının ge
ride kalarak yok olmasına karar verdik. 

58 Ötekilerin başına öyle bir taş yağdırdık ki... Uyarıldıkları 
halde yola gelmeyenlerin sonu ne kötü oldu! 

59 De ki: "Allah'a hamd, elçi olarak seçtiği kullara selam ol
sun. Allah mı daha üstün, O'na koştuğunuz ortaklar mı?" 

60 Gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren kimdir? 
O su ile sizin bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz gü
zel bahçeler meydana getiriyoruz. Allah ile beraber başka 
bir ilah, öyle mi? Hayır, onlar Allah'a ortak koşuyor. 

61 Yeryüzünü yaşamaya elverişli duruma getiren, üzerinde 
nehirler ve dağlar var eden ve iki su kütlesi arasına engel 
koyan kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah, öyle mi? 
Hayır, onlann çoğu ne söylediğini bilmiyor. 

62 Yalvardığında darda kalanın yardımına koşan, sıkıntıyı gide
ren ve sizi yeryüzüne egemen kılan kimdir? Allah ile beraber 
başka bir ilah, öyle mi? Ne kadar az düşünüyorsunuz? 

63 Karanın ve denizin karanlıklarında yol bulmanızı sağla
yan, rahmetini müjdelemek için yelleri estiren kimdir? Al
lah ile beraber başka bir ilah, öyle mi? Allah, onların or
tak koştuklarından uzaktır. 

64 Yaratılışı ilk kez başlatıp sürekli yenileyen; sizi, gökten ve 
yerden rızıklandıran kimdir? Allah ile beraber başka bir ilah, 
öyle mi? De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin." 

65 De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bi
lemez. Kimse öldükten sonra ne zaman dirileceğini de bi
lemez." 
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66 Hayır, onların ahiretle ilgili bilgileri doğru değildir. Çünkü 
ondan kuşku duyuyorlar. Hayır, onlar ahiretten yana 
kördürler. 

67-68. Kâfirler: "Ölüp toz toprak olduktan sonra atalarımızla be
raber yeniden mi diriltileceğiz? Bununla daha önce atala-
rımız da tehdit edilmişti. Bu, öncekilerin masallarından 
başka bir şey değildir" dediler. 

69 De ki: "Yeryüzünü dolaşın da, günahkarların sonunun 
nasıl olduğunu görün." 

70 Onlar için üzülme. Çevirdikleri entrikalardan dolayı da 
canını sıkma. 

71 "Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekle
şecek?" derler. 

72 De ki: "O çarçabuk istediğiniz azabın bir kısmı belki de 
başınıza gelmek üzeredir." 

73 Doğrusu Rabbin, insanlara büyük lütufta bulunuyor. 
Ama çoğu buna şükretmiyor. 

74 Doğrusu Rabbin, onların gizlediğini de, açığa vurduğunu 
da çok iyi bilir. 

75 Göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir ki
tapta olmamış olsun. 

76 Bu Kur'an, İsrailoğulları'nın anlaşmazlığa düştüğü pek 
çok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. 

77 Çünkü o, iman edenlere yol gösterici ve rahmettir. 
78 Rabbin aralarında karar verecektir. Çünkü O, çok yüce

dir, çok büyüktür. 
79 Öyleyse ancak Allah'a güven. Çünkü sen, apaçık hakikat 

üzerindesin. 
80 Ama sen ne ölülere, ne de yüz çevirip uzaklaşanlara sesi

ni duyurabilirsin. 
81 Ne de körleri yanlış yoldan çevirebilirsin. Sen sesini an

cak, âyetlerimize inanmak isteyenlere duyurabilirsin. Za
ten Bize teslim olacak olanlar da onlardır. 
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8 2 Gerçek ortaya çıktığında, onlara yerden bir yaratık çıka

rırız. O yaratık onlara, insanların âyetlerimize iman etme

diklerini söyler. 
8 3 O Gün, âyetlerimizi yalanlayanları ayrı bir yerde toplaya

cağız. Bölük bölük hesap yerine sevkedilecekler. 
8 4 Oraya geldiklerinde Allah onlara: "Âyetlerimizi anlamak 

için çaba sarfetmeden yalanlamaya mı kalktınız? Yoksa 

yaptığınız neydi?" diyecek. 
8 5 Tüm karalamalara rağmen hakikat ortaya çıkacak ve ar

tık söyleyecek söz bulamayacaklar. 
8 6 Geceyi dinlenmeleri için karanlık, gündüzü de çalışmala

rı için aydınlık yaptığımızı görmüyorlar mı? Doğrusu bun

da, iman edecek olanların alacağı dersler vardır. 
8 7 Sura üfürüldüğü Gün, Allah'ın dilediği kimseler dışında, 

göklerde ve yerde olan herkes dehşete kapılacak ve boyun 

eğerek O'nun huzuruna gelecek. 
88 Yerinden oynamaz sandığın dağlar o Gün bulut gibi geçip gi

decek. İşte bu, her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan Allah'ın 

işidir. Doğrusu O, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
8 9 İyi işler yapanlar, orada daha iyisini elde edecekler ve o 

Gün'ün dehşetinden emin olacaklar. 
9 0 Kötü işler yapanlar da yüzükoyun ateşe atılacaklar. On

lara: "Bugün sadece yaptıklarınızın karşılığını görüyorsu

nuz" denecek. 
9 1 9 2 De ki: "Bana ancak, her şeyin ve kutlu kıldığı bu şehrin 

Rabbi olan Allah'a kulluk etmem, O'na teslim olmam ve 

bu Kur'an'ı okuyup duyurmam emredildi." Kim doğru yo

la gelirse, kendi iyiliğinedir. Kim de doğru yoldan saparsa 

de ki: "Ben ancak bir uyanayım." 
9 3 De ki: "Övülmesi gereken Allah'tır. O size alâmetlerini 

gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız." Rabbin, yaptık-

larınızdan gafil değildir. 



28/Kasas Sûresi 293 

28- KASAS SÛRESİ 

(Mekke döneminde indirilmiştir. 88 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Tâ, sîn, mîm. 
2 Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 
3 Sana, Musa ile Firavun arasında geçen olayların bir kıs

mını, iman edenler için olduğu gibi anlatacağız. 
4 Firavun, halkım bölerek o ülkede bir baskı rejimi kur

muştu. Erkeklerini boğazlayıp kadınlarını sağ bırakarak 

onlann bir kesimini zayıflatmak istiyordu. Çünkü o, fesat 

çıkaran biriydi. 
5 6 Biz ise zayıf bırakılanlara iyilikte bulunmak, onlan önder 

yapmak ve oraya egemen kılmak; Firavun'u, Hamanı ve 

askerlerini korktuklarına uğratmak istiyorduk. 
7 Bundan dolayı Musa'nın anasına: "Onu bir süre emzir. 

Ama öldürüleceğinden korkarsan bir sandığa koyup neh

re bırak. Onun için korkma ve üzülme. Çünkü onu sana 

geri getireceğiz ve daha sonra elçi olarak görevlendirece

ğiz" diye ilham ettik. 
8 Sonunda Firavun'un ailesinden biri onu bulup kurtardı. 

Ama o, ileride onlara düşman ve üzüntü kaynağı olacak

tı. Çünkü Firavun, Hâmân ve askerleri yanlış yoldaydı. 
9 Firavun'un karısı: "Bu çocuk ikimiz için de bir neşe kaynağı 

olabilir. Onu öldürmeyin; belki bize bir faydası dokunur ya

hut onu evlat ediniriz" dedi. Olacakların farkında değillerdi. 
1 0 Musa'nın anası, üzüntüden sabaha kadar uyuyamadı. 

Eğer sözümüze güvenmesi gerektiği konusunda inancım 

güçlendirmeseydik, neredeyse işi açığa vuracaktı. 
11 Anası, Musa'nın kızkardeşine "Onu uzaktan izle" dedi. O 

da onlara görünmeden onları izledi. 
1 2 Daha ilk günden, onun başka kadınların memesini em

memesini sağladık. Kızkardeşi onlann yanma gidip: "Size, 

ona iyi bakacak ve güzelce yetiştirecek bir aile göstereyim 

mi?" dedi. 
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1 3 'Gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın verdiği sözün ye

rine geldiğini görsün' diye onu anasına geri kavuşturduk. 

Ama çoğu bunu anlamaz. 
14 Erginlik çağma ulaşıp olgunlaşınca, ona güçlü bir muhakeme 

yeteneği ve ilim verdik. İşte Biz, iyileri böyle ödüllendiririz. 
1 5 Musa, halkının olup bitenden habersiz olduğu bir sırada 

şehre indi. Bu sırada, biri kendi halkından, diğeri düş

manlarından olan iki adamın dövüştüğünü gördü. Soyda

şı, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine 

Musa, bir yumrukta adamın işini bitirdi. "Bu düpedüz 

şeytanın işi. Çünkü o, insanı yoldan çıkaran apaçık bir 

düşmandır" dedi. 
1 6 Sonra da: "Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Bu neden

le beni bağışla" diye yalvardı, Allah da onu bağışladı. 

Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 7 "Rabbim! Bana verdiğin nimetler hakkı için artık günah

karlara arka çıkmayacağım" dedi. 
18 Geceyi, korku içinde etrafım gözetleyerek geçirdi. Bir de ne 

görsün! Dün ondan yardım isteyen adam, ondan yine yar

dım istemiyor mu? Musa ona: "Sen azgının birisin" dedi. 
1 9 Bununla beraber, ikisinin de düşmanı olan adamı yaka

lamak isteyince, O: "Ey Musa! Dün birini öldürdün, bu

gün de beni mi öldürmek istiyorsun? Öyleyse senin ama

cın düzeltmek değil, bu ülkede zorbalık etmek" dedi° 
20 O sırada şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey 

Musa! İleri gelenler seni öldürmek üzere görüşme yapıyor. 

Burayı hemen terket. Ben senin iyiliğini isteyen biriyim" dedi. 
2 1 Bunun üzerine Musa, korku içinde etrafına bakınarak 

oradan çıktı. "Rabbim! Beni bu zâlimlerin elinden kurtar" 

diye yalvardı. 
2 2 Medyen'e doğru yola çıktığında: "Umarım, Rabbim bana 

doğru yolu gösterir" dedi. 
23 Medyen'deki kuyuların yanına vardığında, çobanlar hayvan

larım suluyordu. Onların arkasında da, hayvanlarım sula-
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m a k için bekleyen iki kız vardı. M u s a onlara: "Siz niye bek

liyorsunuz?" dedi. Kızlar: "Çobanlar burayı boşa l tmadan biz 

hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. 
2 4 M u s a onların hayvanlar ını su lay ıp gölgeye çeki ldi ve: 

"Rabbim! B a n a y a p a c a ğ ı n iyiliğe m u h t a c ı m " dedi. 
2 5 B i raz s o n r a o iki kızın biri u t a n a r a k M u s a ' n ı n y a n ı n a gel

di ve: " B a b a m , hayvanlar ımızı suladığ ın için ü c r e t v e r m e k 

üzere seni çağırıyor" dedi. Musa, yaş l ı a d a m ı n yanına va-

r ı n c a b a ş ı n d a n geçenleri anlattı. O da: " K o r k m a ! Art ık zâ

limlerin el inden k u r t u l d u n " dedi. 
2 6 Kızların biri: "Babacığ ım, onu ücretl i o larak y a n ı n d a tut . 

Ç ü n k ü ücretl i o larak y a n ı n d a tutabi leceğin e n g ü ç l ü v e 

güvenil ir a d a m l a r d a n biri budur" dedi. 
2 7 Yaş l ı a d a m , Musa 'ya : "Sekiz yıl y a n ı m d a ç a l ı ş m a n a karşı

lık şu iki k ız ımın birini seninle evlendirmek i s t iyorum. 

E ğ e r b u süreyi o n y ı la t a m a m l a r s a n , b u s e n i n bi leceğin 

bir iş. S e n i s ıkıntıya s o k m a k i s temem. Al lah dilerse, dü

rüs t bir k imse o l d u ğ u m u göreceksin" dedi. 
2 8 M u s a : " B u , a ramızda bir sözleşme olsun. İki s ü r e n i n biri

n i d o l d u r d u k t a n s o n r a b a n a bir h u s u m e t d u y u l m a s ı n . Al

lah da bu söylediklerimize şahit o l sun" dedi. 
2 9 Musa, süreyi doldurup ailesiyle beraber yola ç ı lanca Sina 

Dağı'nın yamacında bir ateş gördü. Yanındakilere: "Siz bura

da bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Size oradan belki bir ha

ber ya da ısınmanız için t u t u ş m u ş bir odun getiririm" dedi. 
3 0 A m a oraya y a k l a ş ı n c a , o kut sa l yerden, v a d i n i n s a ğ ya

m a c ı n d a k i ağaç tarafından: "Ey M u s a ! B e n , â lemlerin 

Rabbi o lan Allah' ım" diye seslenildi. 
3 1 S o n r a : "Değneğini yere bırak" denildi. M u s a o n u n bir yı

lan gibi hareket ettiğini görünce, d ö n ü p a r k a s ı n a b a k m a 

d a n kaçt ı . Al lah ona: "Ey M u s a ! Korkma, geri dön. Ç ü n 

kü sen, g ü v e n içindesin." 
3 2 "Elini k o y n u n a sok, k u s u r s u z b e m b e y a z ç ıks ın . K o r k u 

d a n y a n a açı lan kollarını indir. Bunlar , F i r a v u n ' a ve ileri 
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gelenlerine göstermen gereken âyetlerdir. Çünkü onlar, 

yoldan çıkmışlardır" dedi 
3 4 Musa: "Rabbim! Ben onların birini öldürdüm. Onların da 

beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun ben

den daha güzel konuşur. Beni desteklemesi için onu da 

benimle gönder. Çünkü ben, onların beni yalanlamasın

dan korkuyorum" dedi. 
35 Allah: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç 

vereceğiz ki kimse kılınıza bile dokunamayacak. Siz de, size 

uyanlar da âyetlerimiz sayesinde üstün geleceksiniz" dedi. 
3 6 Musa onlara apaçık âyetlerimizi gösterince: "Bu, uydurul

muş bir büyüden başka bir şey değil. Atalarımızdan da 

böyle bir şey duymadık" dediler. 
3 7 Musa: "Allah'ın gösterdiği yolu kimin izlediğini, en güzel 

sonucu kimin elde edeceğini Rabbim çok iyi bilir. Ama zâ

limler asla kurtuluşa erişemezler" dedi. 
3 8 Firavun: "Ey ileri gelenler! Ben sizin için benden başka bir 

ilah tanımıyorum. Ey Hâmân! Tuğla ocağını tutuştur, bal

çığı pişirip tuğla hazırla ve bana onlarla bir kule yap ki 

ona çıkıp Musa'nın ilahına bakayım. Çünkü ben onun ya

lancı biri olduğuna inanıyorum" dedi. 
3 9 Firavun ve adamları, Bize dönmeyeceklerim sanarak ora

da haksız yere büyüklük tasladılar. 
4 0 Biz de onu ve adamlarını sulara gömdük. Zâlimlerin so

nunun nasıl olduğunu gör! 
4 1 Onları, ateşe çağıranların sembolü haline getirdik. Böyle 

kimselere, Kıyamet Günü asla yardım edilmeyecektir. 
4 2 Onlar dünyada kötü bir şekilde anılacaklar, Kıyamet Gü

nü de Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaklardır. 
4 3 Daha önceki günahkar toplumları yok ettikten sonra, in

sanların doğru yolu görmesini ve izlemesini sağlayan bir 

kaynak ve rahmet olarak Musa'ya o ilahi Kitab'ı verdik. 
4 4 Ama Musa'ya isteklerimizi bildirirken sen orada değildin; 

bu nedenle orada olup bitenleri görmedin. 
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4 5 Onlardan sonra nice nesil yarattık, onlardan sonra nice 

zaman geçti. Âyetlerimizi duyurmak üzere, Medyen halkı 

arasında da yaşamadın. Biz her topluma ayrı bir elçi gön

deriyoruz. 
4 6 Musa'ya seslendiğimiz zaman Sina Dağı'nın yamacında 

da değildin. Sen, kendilerine daha önce bir uyarıcı gelme

miş olan bir toplumu uyarman için Rabbinin bir rahmeti 

olarak gönderildin. Belki düşünür, öğüt alırlar. 
47 Seni ayrıca, yaptıklarından dolayı başlarına felaketler gel

diğinde: "Rabbimiz! Keşke bize bir elçi gönderseydin de, 

âyetlerine uyup iman etseydik" demesinler diye gönderdik. 
4 8 Kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde: "Neden ona da 

Musa'ya verilenlerin bir benzeri verilmedi?" dediler. "Bun

lar birbirini destekleyen iki aldatmacadır. Bu nedenle hiç

birine inanmıyoruz" diyerek daha önce Musa'ya verilenle

ri de inkar etmemişler miydi? 
4 9 De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu iki

sinden daha doğru bir Kitap getirin de ona uyayım." 
5 0 Eğer sana cevap veremiyorlarsa, bu onların hevalarına 

uyduğunu gösterir. Allah'ın gösterdiği yolu bırakıp kendi 

hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Allah, böyle 

zâlimleri doğru yola eriştirmez. 
5 1 Gerçek şu ki, düşünüp öğüt alsınlar diye onlara söyleye

ceklerimizi bölüm bölüm indirdik. 
5 2 Daha önce Kitap verdiğimiz kimseler buna inanır. 
5 3 Hakikat kendilerine ulaştırıldığı zaman: "Ona inandık. 

Çünkü o, Rabbimizin katından indirilmiştir. Zâten biz, 

daha önce Allah'a teslim olmuştuk" derler. 
5 4 Sabrettiklerinden, kötülüğe iyilikle karşılık verdiklerin

den ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan başkalarına da 

harcadıklarından dolayı onlara kat kat ödül verilecektir. 
5 5 Faydasız bir konuşma duyduklarında oradan uzaklaşır

lar. "Biz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz, siz de kendi 
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yapt ıklar ınızdan s o r u m l u s u n u z . Size se lam olsun. Biz im 

câhillerle işimiz yok" derler. 
5 6 Sen, her sevdiğini doğru y o l a yöneltemezsin. A m a Allah, 

dilediğini doğru yola yöneltir. Ç ü n k ü O, doğru yo la gire

c e k olanları çok iyi bilir. 
5 7 "Seninle beraber doğru yo lu izlersek, y u r d u m u z d a n s ü r ü 

lürüz" diyorlar. Biz onları, ka t ımızdan bir lütuf olarak her 

tür lü ü r ü n ü n toplandığı, d o k u n u l m a z ve güvenli bir yere 

yerleşt irmedik mi? A m a ç o ğ u b u n u n farkında değil. 
5 8 O y s a Biz, refahtan dolayı ş ımar ıp a z a n nice t o p l u m u y o k 

ettik. İşte y a ş a d ı k l a r ı yerler... Pek azı dış ında oralara k im

se yer leşmemiş . S o n u n d a oraların heps i Bize ka lacak . 
5 9 Rabbin y ine de, onlara âyetlerini o k u y a n bir elçi gönder

medikçe hiçbir t o p l u m u y o k etmez. Biz, halk ı zâl im olma

dıkça hiçbir ü lkeyi y o k etmeyiz. 
6 0 Size verilen şeyler, d ü n y a hayat ın ın geçimliği ve s ü s ü d ü r . 

Al lah kat ında olanlar ise d a h a hayırlı ve kalıcıdır. Hâlâ 

aklınızı k u l l a n m a y a c a k mıs ınız? 
6 1 Hiç, kendis ine söz verdiğimiz güzelliklere k a v u ş a n kim

seyle, d ü n y a hayat ın ın nimetler inden faydalandırdığımız, 

Kıyamet G ü n ü d e h e s a b a ç e k m e k üzere h u z u r u m u z a çı

karacağımız k imse bir olur m u ? 
6 2 Al lah o G ü n onlara: "Ortak lanın o l d u ğ u n u sandığınız var

lıklar ş imdi nerede?" diye soracak. 
6 3 A z a b a uğrayacağ ı kesinleşenler: "Rabbimiz! Kendimiz az

m a k l a kalmadık, b u a d a m l a r ı d a azdırdık. A m a onları Se-

n'in h ü k m ü n e bırakıyoruz. Ç ü n k ü onlar gerçekte bize 

k u l l u k etmiyorlardı" diyecekler. 
6 4 Onlara: "Ortak k o ş t u ğ u n u z varl ıkları çağır ın baka l ım" de

necek. Onlar ı çağıracaklar, a m a ortak k o ş t u k l a r ı varlık

lar, onların çağrısına karş ı l ık veremeyecekler . Azabı gör

düklerinde, doğru yo lu izlemediklerine p i ş m a n olacaklar . 

65-66. Allah o G ü n onlara: "Size gönderi len elçilere ne karş ı l ık 

verdiniz?" diyecek. B u n a ne cevap verebilecekler, ne de 

birbirlerine bir şey sorabilecekler. 



28/Kasas Sûresi 299 

6 7 Ama yaptıklarına pişman olup doğru yola dönenler, iman 

edip salih amel işleyenler kurtuluşa erecekler. 
6 8 Rabbin dilediğini yaratır ve insanlar için en iyisini seçer. 

Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuk-

ları şeylerden uzak ve yücedir. 
6 9 Rabbin, herkesin içinde gizlediğini de, açığa vurduğunu 

da çok iyi bilir. 
7 0 Çünkü O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Dün

yada da, âhirette de övülmesi gereken O'dur. Son kararı 

O verecektir. Çünkü sonunda O'na döneceksiniz. 
71 De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah geceyi Kıyamet Günü'ne 

kadar uzatsa, sizi Allah'tan başka aydınlatabilecek bir ilah 

var mı? Hâlâ gerçeğin sesine kulak vermeyecek misiniz?" 
72 De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah gündüzü Kıyamet Gü

nü'ne kadar uzatsa, dinleneceğiniz geceyi Allah'tan başka ge

tirebilecek bir ilah var mı? Hâlâ gerçeği görmeyecek misiniz?" 
7 3 Geceyi dinlenmeniz için karanlık, gündüzü de çalışmanız 

için aydınlık yapması, size acıdığından dolayıdır. Belki 

O'na şükredersiniz. 
7 4 Allah'a o Gün onlara: "Ortaklanın olduğunu zannettikle

riniz nerede?" diyecek. 
7 5 O Gün her toplumun şahidini çağıracağız ve günahkarla

ra: "Delillerinizi ortaya koyun bakalım" diyeceğiz. Allah'ın 

söylediklerinin doğru olduğunu anlayacaklar ve uydur-

dukları şeyler kendilerinden uzaklaşacak. 

76-77. Kârûn, Musa'nın kavminden biriydi, ama onlara karşı 

küstahlaşmıştı. Çünkü ona öyle bir servet vermiştik ki, 

anahtarlarını bile bir topluluk zor taşıyordu. Soydaşları 

ona: "Servetinden dolayı şımarma, çünkü Allah, şımaran-

ları sevmez. Allah'ın sana verdikleriyle âhiret yurdunu ka

zanmaya çalış; ama dünyadaki nasibini de unutma. Allah 

sana nasıl iyilikte bulunduysa, sen de başkalarına öyle 

iyilikte bulun. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma. Çün

kü Allah, fesat çıkaranları sevmez" dedi. 
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78 Karun onlara: "Bu servet bana, bendeki bilgiden dolayı 
verildi" dedi. Allah'ın ondan önce, kendisinden daha güç
lü ve daha zengin nicelerini yok ettiğini duymadı mı? Su
çu sabit olanlara günahları sorulmaz. 

79 Karun, gösteriş yaparak soydaşlarının karşısına çıkardı. 
Sadece dünya hayatının nimetlerine sahip olmak isteyen
ler: "Keşke Karun'a verilenler bize de verilseydi! Çünkü o, 
çok talihli biri" dediler. 

80 Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size! Allah'ın, 
iman edip sâlih amel işleyenlere vereceği ödül daha hayırlı
dır. Ama buna ancak sabredenler kavuşabilir" dediler. 

81 Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. O ne 
kendini koruyabildi, ne de kimse ona yardım edebildi. 

82 Dün onun yerinde olmak isteyenler: "Demek Allah diledi
ğinin rızkını genişletiyor, dilediğine de bir ölçüye göre ve
riyor. Eğer Allah bize iyilikte bulunmamış olsaydı, bizi de 
yerin dibine geçirirdi. Demek kâfirler iflah olmuyormuş" 
demeye başladılar. 

83 Âhiret yurduna gelince... Biz onu, yeryüzünde büyüklen-
mek ve fesat çıkarmak istemeyenlere veririz. Hayırlı sonu
cu, Allah'a karşı gelmekten çekinenler elde edecektir. 

84 Kim Allah'ın huzuruna iyilik yaparak çıkarsa, ona, yaptı
ğının karşılığından daha güzeli verilecek; kim de kötülük 
yaparak çıkarsa, ancak yaptığmm karşılığını görecektir. 

85 Sana bu Kur'an'ı indiren ve seni ondan sorumlu tutan Allah, 
sonunda seni yeni bir hayata döndürecektir. De ki: "Rabbim, 
kimin doğru, kimin yanlış yolda olduğunu çok iyi bilir." 

86 Bu Kitab'ın sana indirileceğini ummuyordun. Ama Rabbi-
nin rahmetinden dolayı sana ulaştı. Öyleyse artık kâfirle
re arka çıkma. 

87 Salon seni, sana indirilen âyetlere uymaktan alıkoymalarına 
fırsat verme. Rabbine çağır ve O'na hiçbir şeyi ortak koşma. 

88 Allah'ın yanısıra başka bir ilaha yalvarıp yakarma Çünkü 
O'ndan başka ilah yoktur. O'nun dışındaki her şey yok ola
caktır. Sonunda O'na döneceksiniz ve son karan O verecektir. 
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29- ANKEBUT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 69 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lam, mîm. 
2 İnsanlar, 'iman ettik' demekle bırakılacaklarını, sınava 

çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? 
3 Andolsun ki, Biz onlardan öncekileri de sınadık. Allah, doğ

ru söyleyenleri de, yalan söyleyenleri de ortaya çıkaracaktır. 
4 Yoksa kötü işler yapanlar elimizden kurtulabileceklerini 

mi sanıyorlar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar! 
5 Sonunda Allah'a kavuşacağına inanan kimse bilsin ki, Al

lah'ın takdir ettiği süre mutlaka gelecektir. O her şeyi du

yar ve bilir. 
6 Kim Allah yolunda üstün çaba gösterirse, bunu ancak 

kendisi için yapmış olur. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihti

yacı yoktur. 
7 İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini sileceğiz ve on

lan, yaptıklarından dolayı en güzel şekilde ödüllendireceğiz. 
8 Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını emrettik. Eğer 

onlar, kabul edemeyeceğin bir şeyi Bana ortak koşmanı 

isterlerse, onlara uyma. Çünkü sonunda Bana dönecek

siniz, Ben de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğim. 
9 İman edip salih amel işleyenlere gelince... Onları mutlaka 

salih kimselerin arasına katacağız. 
1 0 Kimi insanlar: "Biz, Allah'a iman ediyoruz'' der. Ama Allah 

yolunda bir sıkıntıya uğradıklarında, insanların verdiği 

sıkıntıyı, Allah'ın azabıyla bir tutarlar. Rabbinin katından 

bir yardım gelince: "Biz de sizinle beraberdik" derler. Oy

sa Allah, kimin kalbinde ne gizlediğini çok iyi bilir. 
11 Allah, iman edenleri de, münafıkları da ortaya çıkaracaktır. 
1 2 Kâfirler, iman edenlere: "Bizim yolumuzu izleyin de gü

nahlarınızı biz çekelim" derler. Oysa onlar kimsenin gü

nahını çekemezler. Doğrusu onlar yalan söylüyor. 
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13 Onlar, kendi günahlarıyla beraber başka günahları da ta

şıyacaklar ve uydurdukları şeylerden dolayı Kıyamet Gü

nü hesaba çekilecekler. 
1 4 Nuh'u kendi kavmine gönderdik ve onların arasında do

kuz yüz elli yıl geçirdi. Sonunda, zulmederlerken tufan 

onları yakalayıverdi. 
1 5 Ama onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu bütün 

insanlara bir ibret yaptık. 
16 İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Kavmine dedi ki: "Al

lah'a kulluk edin ve O'na karşı gelmekten çekinin. Eğer 

bilirseniz sizin için en hayırlısı budur." 
17 "Siz, Allah'ın yanısıra bir takım putlara tapıyor ve yalan uy

duruyorsunuz. Allah'ı bırakıp taptıklarınız size rızık veremez

ler. Öyleyse rızkınızı Allah katında arayın. Sadece O'na kulluk 

edin ve O'nu övün. Çünkü sonunda O'na döneceksiniz." 
1 8 "Eğer beni yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki toplumlar 

da kendilerine gönderilen elçileri yalanladı. Bir elçinin gö

revi, ancak mesajı ulaştırmaktır." 
19 Allah'ın, ilkin nasıl yarattığım, sonra onu nasıl tekrarladığı

nı görmüyorlar mı? Doğrusu bu, Allah için kolay bir iştir. 
2 0 Yeryüzünü gezin de, Allah'ın bütün canlıları nasıl yarattı

ğını görün. İşte Allah, sizi ikinci kere böyle yaratacaktır. 

Çünkü O'nun gücü her şeye yeter. 
2 1 Dilediğine azap eder, dilediğine merhamet... Sonunda da 

O'na döneceksiniz. 
2 2 O'nun elinden yerde de, gökte de kurtulamazsınız. Allah'a 

karşı ne bir korucuyu, ne de bir yardımcı bulabilirsiniz. 
2 3 Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler, 

O'nun rahmetinden umutlarını kesmişlerdir. Onlar can 

yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
24 Kavminin İbrahim'e verdiği karşılık şu oldu: "Onu ya öldü

rün ya da yakın." Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu 

bunda, inanacak kimselerin alacağı dersler vardır. 
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2 5 İbrahim: "Allah'ı bırakıp putlara tapmanızın nedenlerin

den biri, atalarınızı sevdiğiniz için onları taklit etmenizdi. 

Ama Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve 

lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ateş olacak ve kimse de 

size yardım edemeyecek" dedi. 
2 6 Bunun üzerine Lût ona inandı ve: "Ben de Rabbimin yo

lunda göç edeceğim. Doğrusu O, kudret ve hikmet sahibi

dir" dedi. 
2 7 İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Soyundan ge

lenlerin bir kısmına peygamberlik ve Kitap verdik. Onu 

dünyada ödüllendirdik. O, âhirette de sâlih kimselerin 

arasında yer alacaktır. 

28-29. Lut'u da elçi olarak gönderdik. Kavmine: "Siz, dünyada 

daha önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığı yapıyor; er

kekle kadın arasındaki doğal ilişkiyi terkederek, erkekler

le cinsel ilişki kuruyor ve bu suçu toplantılarınızda işli

yorsunuz" dedi. Kavmi: "Eğer doğru söylüyorsan, Allah'ın 

azabını getir bakalım" dedi. 
3 0 Bunun üzerine Lût: "Rabbim! Yozlaşmaya yol açan bu in

sanlara karşı bana yardım et" dedi. 
3 1 Elçilerimiz İbrahim'e hem oğlu olacağını müjdelediler, 

hem de: "Biz bu yörenin halkını yok edeceğiz. Çünkü on

lar zâlim" dediler. 
3 2 İbrahim: "Ama Lût da orada" dedi. Onlar: "Biz orada ki

min olduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtara

cağız. Ancak karısı geride kalarak yok olacak" dediler. 
33 Elçierimiz Lût'a geldiklerinde cam sıkıldı ve ne yapacağım 

şaşırdı. Ama onlar Lût'a: "Korkma ve üzülme! Biz seni de, ai

leni de kurtaracağız. Ancak karın geride kalarak yok olacak." 
3 4 "Bunların üzerine de yoldan çıktıklarından dolayı gökten 

bir bela indireceğiz" dediler. 
35 O yöreden geriye, ibret alacak kimseler için apaçık bir işa

ret bıraktık. 
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36 Medyen halkına da soydaşları Şuayb'ı gönderdik. "Ey 
kavmim! Allah'a kulluk edin ve Ahiret Günü için çalışın. 
Yeryüzünde fesat çıkararak kötülük işlemeyin" dedi. 

37 Buna rağmen onu yalanladılar. Ama sonunda korkunç 
bir deprem oldu ve yurtlarında yere serildiler. 

38 Âd ve Semûd toplumlarını da yok ettik. Bunu, evlerinin 
yıkıntılarından anlayabilirsiniz. Şeytan onlara yaptıkları
nı güzel gösterdi ve onları, hakikati kavrama yeteneğine 
sahip oldukları halde doğru yoldan uzaklaştırdı. 

39 Karun'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da yok ettik. Musa onlara 
apaçık deliller getirdiği halde, yeryüzünde büyük tasladı
lar. Ama elimizden kurtulamadılar. 

40 Günahlarından dolayı hepsini de cezalandırdık. Kiminin 
üzerine müthiş bir kasırga gönderdik, kimi korkunç bir 
gürültüyle yok oldu; kimini yerin dibine geçirdik, kimini 
de sulara gömdük. Allah onlara zulmetmedi, ama onlar 
kendilerine zulmediyorlardı. 

41 Allah'tan başkasına sığınanların durumu, kendisine ağ 
yapan örümceğin durumuna benzer. Doğrusu en zayıf 
barınak, örümcek ağıdır. Keşke bunu bilselerdi. 

42 Doğrusu Allah, insanların Kendisini bırakıp da yalvardık-
ları şeyin ne olduğunu çok iyi bilir. Çünkü O, kudret ve 
hikmet sahibidir. 

43 İşte insanlara böyle misaller veriyoruz. Ama bunları an
cak akimi kullananlar anlayabilir. 

44 Allah, gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Doğ
rusu bunda, iman edenlerin alacağı dersler vardır. 

45 Sana vahyedilen bu Kitab'ı diğer insanlara da duyur ve 
namazını kıl; çünkü namaz, insanı çirkin işlerden ve fıt
rata aykın olan şeylerden alıkoyar. En hayırlı iş, Allah'ı 
anmaktır. Allah, yaptıklarınızı çok iyi bilir. 

46 Haksızlıktan uzak durdukları sürece, Kitap Ehli ile en gü
zel biçimde tartışın. "Biz, bize indirilene de, size indirilene 
de inanıyoruz. Çünkü hepimizin ilahı tektir. Biz O'na tes
lim olduk" deyin. 
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4 7 Sana da bu Kitab'ı indirdik. Kendilerine Kitap verdikleri

miz ona iman eder. Bunlardan da ona iman edenler var. 

Ama kâfirler, ayetlerimizi bile bile inkar eder. 
4 8 Sen, bu vahyin sana gelmesinden önce ne okuma, ne de 

yazma bilirdin. Eğer öyle olsaydı, getirdiğin hakikati çürüt

meye çalışanlar, insanları o konuda kuşkuya düşürürlerdi. 
4 9 Hayır; bu Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kolayca ka

bul edebileceği ayetlerden oluşmaktadır. Âyetlerimizi bile 

bile ancak zalimler inkar eder. 
5 0 "Neden ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilmiyor?" 

diyorlar. De ki: "Mucize indirmek ancak Allah'ın elindedir. 

Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım." 
5 1 Onlara duyurman için sana indirdiğimiz bu Kitap kendi

lerine yetmiyor mu? Doğrusu onda, iman edenler için 

rahmet ve öğüt vardır. 
5 2 De ki: "Aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve 

yerde ne varsa bilir. Aslı olmayan şeylere inanıp Allah'ı in

kar edenler hüsrana uğrayacaklardır. 
5 3 Azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Eğer bunun için bir sü

re konmasaydı, hemen azaba uğrarlardı. A m a o azap an

sızın gelecek ve hiçbiri farkına varamayacak. 
5 4 Azabı çabuklaştırmam istiyorlar. Sonunda cehennem, kâ

firlerin tümünü kuşatacaktır. 
5 5 Azap onları üstlerinden ve altlarından sardığı Gün, Allah: 

"Şimdi, yaptıklarınızın karşılığını tadın" diyecek. 
5 6 Ey iman eden kullarım! Yeryüzüm çok geniştir; öyleyse 

ancak Bana kulluk edin. 
5 7 Her canlı ölecektir. Sonunda da Bize döneceksiniz. 
5 8 İman edip salih amel işleyenleri, temelli kalacakları, için

den sular akan cennetlerde özel konaklara yerleştireceğiz. 

Salih amel işleyenlerin ödülü ne güzeldir! 
5 9 Çünkü onlar sıkıntılara göğüs germiş ve sadece Allah'a 

güvenmişlerdir. 
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60 Sizi de, geçimini sağlamaya gücü yetmeyen nice canlıyı da 

Allah rızıklandırmaktadır. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
6 1 Onlara: "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı koyduğu 

yasalara boyun eğdiren kimdir?" diye sorsan, "Allah'tır" 

derler. O halde neden yüz çeviriyorlar? 
62 Allah, dilediği kulunun rızkını genişletir, dilediği kulunun rız

kım da belli bör ölçüye göre verir. Doğrusu O, her şeyi bilir. 
6 3 Onlara: "Gökten indirdiği yağış ile ölümünden sonra yer

yüzüne hayat veren kimdir?" diye sorsan, "Allah'tır" der

ler. Deki: "Öyleyse övülmesi gereken O'dur." Ama çoğu 

aklını kullanmıyor. 
6 4 Dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. 

Asıl hayat, sonraki hayattır. Keşke bilselerdi! 
65 Bir gemiye bindiklerinde ve kendilerini tehlikede gördükle

rinde, samimi bir şekilde Allah'a yalvarıp yakanrlar. Allah 

onları sağ salim karaya çıkardığında, O'na ortaklar koşarlar. 
6 6 Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir 

süre daha geçinsinler bakalım! Yakında anlayacaklar. 
6 7 Çevrelerindeki insanlar saldırıya uğrayıp yağmalanırken, 

onları dokunulmaz ve güvenli bir yerde yaşattığımızı gör

müyorlar mı? Buna rağmen aslı olmayan şeylere inanıp 

Allah'ın nimetlerini inkar mı edecekler? 
6 8 Allah'a iftira eden yahut ona ulaşan hakikati yalanlayan

dan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin varacağı yer cehen

nem değil mi? 
6 9 Bizim yolumuzda çaba sarfedenleri yollarımıza eriştirece

ğiz. Çünkü Allah, iyilerin yanındadır. 

30- R U M SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 60 ayettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lam, mîm. 
2 5 Romalılar, yakın bir yerde yenilgiye uğradı. Ama onlar, 

birkaç yıl içinde üstün gelecekler. Sonuç, Allah'ın takdir 
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ettiği gibi gerçekleşecek ve iman edenler o gün, dilediğini 

destekleyen Allah'ın yardımına sevinecek. Çünkü O, üs

tündür, çok merhametlidir. 
6 Bu, Allah'ın sözüdür ve Allah sözünden asla dönmez. 

Ama çoğu bunu bilmiyor. 
7 Çünkü onlar, dünya hayatının ancak görünen yüzünü bi

lirler; ahiretten ise tamamen habersizdirler. 
8 Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları belli bir 

gaye için yarattığını ve onlara belli bir süre tayin ettiğini 

kavrayamadılar mı? Ama çoğu kimse, sonunda Rabbine 

kavuşacağını inkar ediyor. 
9 Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önceki kafirlerin so

nunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerin

den daha güçlü idiler, yeryüzünde daha görkemli eserler 

bırakmışlardı ve dünyayı daha bayındır hale getirmişler

di. Elçileri onlara da hakikati anlatmıştı. Allah onlara zul

metmedi, ama onlar kendilerine zulmettiler. 
1 0 Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kö

tülük yapanların sonu hüsran olacaktır. 
1 1 İnsanı yoktan yaratan Allah, öldükten sonra onu yeniden 

diriltecek ve sonunda hepiniz O'na döneceksiniz. 
1 2 Kıyamet koptuğu zaman, günaha batanların bütün 

umutlan tükenir. 
1 3 Çünkü Allah'a ortak koştukları varlıkların ve güçlerin hiç

biri onları kayıramaz. Zaten onlar da Allah'a ortak koş-

tuklarını inkar ederler. 
1 4 Kıyamet koptuğu Gün, herkesin ne olduğu ortaya çıkar. 
1 5 İman edip salih amel işleyenler, esenlik dolu cennetlerde 

ağırlanır. 
1 5 - 1 6 Hakikati inkar edip, âyetlerimizi ve hesaba çekilmeyi ya

lanlayanlar da azaba atılırlar. 
1 8 Öyleyse, göklerde ve yerde övülmesi gerekenin Allah oldu

ğunu bilerek sabah, öğle, akşam ve yatsı vakitlerinde 

O'nun yüceliğini anın. 
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19 O, ölüden diri, diriden ölü meydana getirir ve öldükten son

ra toprağı yeniden canlandırır. İşteniz de böyle dirileceksiniz. 
2 0 Sizi topraktan yaratması da O'nun ayetlerinden biridir. 

Sonra birer insan olur, yeryüzüne dağılırsınız. 
2 1 O'nun ayetlerinden biri de, kendi cinsinizden sükun bu

lacağınız eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet ba

ğı kurmasıdır. Doğrusu bunda, düşünen kimselerin ala

cağı dersler vardır. 
2 2 Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin 

farklı olması da O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunda, 

gerçeği iğrenmek isteyenlerin alacağı dersler vardır. 
23 Gece veya gündüz uyumanız ve O'nun bağışladığı rızkı elde 

etmek için çalışmanız da O'nun ayetlerinden biridir. Doğru

su bunda, gerçeğe kulak verenlerin alacağı dersler vardır. 
2 4 Korku ve umut veren şimşekleri çaktırması ve yağmur 

yağdırıp ölümünden sonra toprağı canlandırması da 

O'nun ayetlerindendir. Doğrusu bunda, aklını kullanan 

kimselerin alacağı dersler vardır. 
2 5 Göklerin ve yerin O'nun iradesiyle ayakta durması da 

O'nun ayetlerindendir. Sizi yargılamak için çağırdığında, 

kabirlerinizden çıkıp O'nun huzurunda toplanırsınız. 
2 6 Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun 

eğmiştir. 
2 7 Bütün canlıları yaratan O'dur. Bu O'nun için çok kolay

dır. Gökteki ve yerdeki bütün yüceliklerin kaynağı O'dur. 

Çünkü O, üstündür, hikmet sahibidir. 
2 8 Allah size kendi hayatınızdan bir örnek veriyor: Hiç, size 

verdiğimiz rızıkları elinizin altındakilerle paylaşıp, onlarla 

eşit hale gelmek ister misiniz? Sizden daha güçlü olanlar

dan korktuğunuz gibi, onlardan da korkar mısınız? İşte 

aklını kullananlar için ayetleri böyle açıklıyoruz. 
2 9 Hayır! Zalimler körü körüne nevalarına uyarlar. Allah'ın 

saptırdığını kim doğru yola iletebilir? Onlara yardım eden 

bile olmaz. 
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3 0 Öyleyse, bâtıl olan her şeyden uzaklaşarak, Allah'ın, in

san fıtratına uygun olarak vahyettiği dine dön. Allah'ın 

yarattığında bir değişme yoktur. İşte doğru din budur, 

ama çoğu bunu bilmiyor. 
3 1 3 2 Sadece O'na yönelin ve O'ndan çekinin. Namazı kılın ve 

O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Dinlerinde ayrılığa düşe

rek gruplara bölünen ve her grubun sadece kendi sahip 

olduğu özelliklerle övündüğü kimseler gibi olmayın. 
3 3 İnsanlar bir sıkıntıya düştüklerinde sadece Rablerine yal

varıp yakarır; ama O'nun rahmetine kavuştuklarında, bir 

kısmı hemen O'na ortak koşmaya başlar. 
3 4 Verdiğimiz nimetlere nankörlük edin ve hayatınızı yaşa

yın bakalım! Yalanda anlayacaksınız. 
3 5 Yoksa onlara, Bize ortak koşmalarının doğru olduğunu 

gösteren bir delil mi indirdik? 
3 6 İnsanlara rahmetimizi tattırdığımız zaman buna sevinir

ler; ama kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir bela ge

lince bütün umutlarını kaybederler. 
3 7 Allah'ın, dilediğinin rızkım genişlettiğini, dilediğine belli 

bir ölçüye göre verdiğini görmüyorlar mı? Doğrusu bun

da, iman edenlerin alacağı dersler vardır. 
3 8 Yakınların, yoksulların ve yolda kalanların hakkını verin. 

Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayır

lıdır. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir. 
3 9 Başkalarının kazancıyla zenginleşmek için faizle verdiği

niz borç, size Allah katında hiçbir sevap kazandırmaz; 

ama Allah'ın rızasını kazanmak için karşılıksız olarak ver

dikleriniz kat kat sevap kazandırır. 
4 0 Sizi yaratan, geçiminiz için gerekli ortamı oluşturan, so

nunda öldüren, daha sonra da yeniden diriltecek olan Al

lah'tır. O'na ortak koştuklarınız arasında bunları yapabi

lecek olan biri var mı? Hayır! Allah onların ortak koştuk

larından uzaktır, yücedir. 
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4 1 İnsanların yaptığı kötülüklerden dolayı her yerde fesat 

çıktı. Ama Allah, doğru yola dönsünler diye yaptıklarının 

karşılığını onlara tattıracaktır. 
4 2 De ki: "Yeryüzünü dolaşın da, sizden önce yaşamış olan 

günahkarların sonunun nasıl olduğuna bakın. Çünkü 

onların çoğu Allah'a ortak koşmuştu." 
4 3 Allah'ın takdir ettiği o kaçınılmaz Gün gelmeden önce 

doğru dine yönel. O Gün herkesin yeri belli olur. 
4 4 Kim hakikati inkar ederse, inkarının karşılığını görür; 

kim de salih amel işlerse, kendi iyiliği için çalışmış olur. 
4 5 Çünkü Allah, iman edip salih amel işleyenleri lütfuyla 

ödüllendirecektir. Ama O kafirleri sevmez. 
46 Rahmetinden istifade etmeniz ve O'nun izniyle gemileri ha

reket ettirmeniz için sizi sevindiren yelleri estirmesi de 

O'nun ayetlerinden biridir. Böylece O'nun nimetleriyle geçi

minizi sağlamak için çabalar ve belki buna şükredersiniz. 
4 7 Senden önce de birçok topluma elçi gönderdik. O elçiler 

onlara birçok delil sundular. Ama onlara inanmadıkları 

için günahkarları cezalandırdık. Çünkü iman edenlere 

yardım edeceğimize söz vermiştik. 
4 8 Yelleri estirip bulutlan hareket ettiren ve onları atmosfer

de dilediği gibi yayıp yoğunlaştıran Allah'tır. Böylece bu-

lutların içinden yağmur yağdığını görürsün. Onu dilediği 

kullarının üzerine yağdınp onları sevindirir. 
4 9 Oysa yağmur yağmadan önce neredeyse bütün umutları-

nı yitirmişlerdi. 
5 0 Allah'ın rahmetinin eserlerini bir düşün: Ölümünden 

sonra toprağı nasıl canlandırıyor? Bunu yapan ölüleri de 

diriltecektir. Çünkü O'nun gücü her şeye yeter. 
5 1 Ekinlerini sarartan bir yel göndersek, daha önce rahmeti

ne sevindiklerini unutarak O'nun nimetlerine nankörlük 

etmeye başlarlar. 
5 2 Sen sesini ölülere de, sana sırt çeviren sağırlara da duyu-

ramazsın. 
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5 3 Allah'ın gösterdiği yolu izlemek istemeyenleri de gittikleri 

yanlış yoldan çeviremezsin. Sen sesini ancak, ayetlerimize 

inanmak ve Bize teslim olmak isteyenlere duyurabilirsin. 
54 Sizi zayıf bir halde yaratan, sonra güçlendiren, sonunda da 

yaşlandıran ve yine zayıf bir duruma getiren Allah'tır. O, di

lediğini yaratır. Çünkü O, her şeyi bilir, her şeye kadirdir. 
55 Kıyamet koptuğunda, günahkarlar yeryüzünde çok az kal

dıklarına yemin ederler, ama sadece kendilerini kandırırlar. 
5 6 Oysa kendilerini ilim ve iman ile donattıklarımız: "Allah'ın 

takdirine göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte 

bu, inanmak istemediğiniz yeniden dirilme günü" derler. 
5 7 O Gün zalimlere ne mazeretlerinin faydası olacak, ne de 

kendilerini düzeltme fırsatı verilecek. 
5 8 Bu Kur'an'da insanlara her türlü örnek olayı anlattık. 

Ama onlara bir mesaj götürdüğünde: "Siz, aslı astan ol

mayan şeyler söyleyip duruyorsunuz" derler. 
5 9 İşte Allah, hakikate inanmak istemeyenlerin kalbini böy

le mühürler. 
6 0 O halde sıkıntılara göğüs ger. Çünkü Allah'ın verdiği söz 

mutlaka yerine gelecektir. Kesin olarak inanmayanlar, 

sakın seni gevşekliğe sevketmesin. 

31- L O K M A N SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 34 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mim. 
2 3 Bunlar, güzel işler yapanlara rahmet olan ve yol gösteren 

hikmet dolu Kitab'ın ayetleridir. 
4 Onlar, namazı kılarlar, karşılıksız yardımda bulunurlar, 

ahirete de kesin olarak iman ederler. 
5 İşte Rablerinin gösterdiği yolu izleyenler ve kurtuluşa ere

cek olanlar onlardır. 
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6 Öyle insanlar var ki, bilgisiz olanları Allah yolundan sap

tırmak ve onları gülünç duruma düşürmek için laf cam

bazlığı yapar. İşte onlar, küçük düşürücü bir azaba uğra

yacaklardır. 
7 Ayetlerimiz kendisine okunduğunda, kulakları sağır oldu

ğu için duymamış gibi, büyüklük taslayarak yüz çevirir. 

İşte onu can yakıcı bir azapla korkut. 
8 - 9 İman edip salih amel işleyenler de nimetlerle dolu cennet

lere girecek ve orada temelli kalacaklardır. Allah böyle söz 

vermiştir. Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir. 
1 0 Gökleri, gördüğünüz gibi direksiz yaratan, sizi sarsmasın 

diye yeryüzüne dağlar yerleştiren ve orada her türlü can

lıyı var eden O'dur. Gökten indirdiğimiz suyla o canlıların 

yetişip büyümesini sağlarız. 
1 1 İşte bunlar, Allah'ın yarattıklarıdır. O'nun dışındakilerin 

ne yarattıklarını bana gösterin bakalım! Hayır; zalimler, 

açık bir sapıklık içindedirler. 
1 2 Lokman'a şu hikmeti bağışladık: "Allah'a şükret, çünkü 

O'na şükreden sadece kendi iyiliği için şükretmiş olur. 

O'na nankörlük eden ise bilsin ki, Allah, hiçbir şeye muh

taç değildir, övgüye layıktır." 
1 3 Lokman, oğluna: "Yavrucuğum! Salon Allah'a ortak koş

ma. Çünkü O'na ortak koşmak en büyük zulümdür" diye 

öğüt vermişti. 
1 4 Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını emrettik. 

Çünkü anası onu kanımda nice zorluğa katlanarak taşı

mış ve ona iki yıl bakmıştır. Öyleyse, Bana şükret, ana-

babana iyi davran. Çünkü sonunda Bana döneceksiniz. 
1 5 Eğer onlar sana, aklına yatmayan bir şeyi Bana ortak 

koşman için baskı yaparlarsa, o konuda onlara uyma. 

Dünyada onlarla iyi geçin, ama Ben'im yolumu izleyenle

re uy. Çünkü sonunda Bana döneceksiniz, Ben de size 

bütün yaptıklarınızı haber vereceğim. 
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1 6 Lokman dedi ki: "Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tane

si kadar olsa ve bir kayarım içinde, göklerde veya toprağın 

altında gizlense bile Allah onu ortaya çıkarır. Çünkü O, 

akıl-sır ermez bir varlıktır ve her şeyden haberdardır." 
17 "Yavrucuğum! Namazı kıl, iyi ve doğru olan şeyleri emret, kö

tü ve yanlış olan şeylere engel ol ve başına gelen sıkıntılara 

katlan. Çünkü bunlar, sebat gösterilmesi gereken işlerdir." 
1 8 "İnsanları küçümseme, yeryüzünde büyüklenerek dolaş

ma. Çünkü Allah, kendini beğenen ve övünen hiç kimse

yi sevmez." 
1 9 "Ölçülü ve dengeli davran, bağırıp çağırarak konuşma. 

Çünkü en çirkin ses, eşek sesidir." 
2 0 Allah'ın, göklerdeki ve yerdeki her şeyi istifadenize sun

duğunu, nimetlerini açık veya gizli bir şekilde önünüze 

serdiğini görmüyor musunuz? Buna rağmen, bir bilgiye, 

yol göstericiye ve aydınlatıcı bir Kitab'a dayanmadan Al

lah hakkında tartışıp duran insanlar var. 
2 1 Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun" denilince, "Hayır; biz, 

atalarımızdan gördüğümüze uyarız" derler. Ya şeytan on

ları yakıcı bir azaba çağırıyorsa..? 
2 2 Kim gönülden Allah'a teslim olur ve iyi davranışlarda bu

lunursa, işte o, en sağlam kulpa yapışmış olur. Çünkü 

her şeyin sonu Allah'ın elindedir. 
2 3 Hakikati inkar ediyorlar diye üzülme. Çünkü onlar nasıl ol

sa Bize dönecekler ve yaptıklarını kendilerine haber verece

ğiz. Doğrusu Allah, insanların içinde gizlediğini çok iyi bilir. 
2 4 Onlara bir süre hayatın zevkini tattırır, ama sonunda çe

tin bir azaba uğratırız. 
2 5 Eğer onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, 

"Allah yarattı" derler. De ki: "Övülmesi gereken Allah'tır, 

ama çoğu aklım kullanmıyor." 
2 6 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hiçbir şeye muh

taç olmayan ve övülmesi gereken sadece O'dur. 
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2 7 Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de yedi katı 

daha eklenerek mürekkep olsa, Allah'ın sözleri yine de 

yazmayla bitmezdi. Doğrusu Allah, kudret ve hikmet sa

hibidir. 
2 8 Sizin yaratılmanız ve yeniden diriltilmeniz, O'nun için tek 

bir canlının yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Doğrusu Al

lah, her şeyi duyar ve bilir. 
2 9 Allah'ın, geceyi kısaltarak gündüzü, gündüzü kısaltarak 

geceyi uzattığını; her biri, belirlenmiş bir süreye kadar 

hareketini sürdürecek olan güneşi ve ayı koyduğu yasala

ra boyun eğdirdiğini görmez misin? Doğrusu Allah, bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır. 
3 0 Bütün bunlar, sadece Allah'ın mutlak hakikat, her şey

den yüce ve büyük; O'nun yanısıra yalvardıklarının ise 

bâtıl olduğunu gösterir. 
2 1 Kudretinin eserlerini göresiniz diye, Allah'ın lütfuyla ge

milerin denizlerde nasıl hareket ettiğini görmez misin? 

Doğrusu bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkesin 

alacağı dersler vardır. 
3 2 Denizde yolculuk yaparken dağ gibi dalgalar üzerlerine 

geldiğinde, samimiyetle Allah'ın otoritesine boyun eğerek 

O'na yalvarıp yakarırlar. Ama onları sağ salim karaya çı

karınca, içlerinden pek azı şükreder. Ayetlerimizi ancak, 

çok hain, çok nankör kimseler inkar eder. 
3 3 Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Ana-babanın çocuğu, 

çocuğun da ana-babası için hiçbir şey yapamıyacağı 

Gün'den çekinin. Allah'ın verdiği söz doğrudur. Salon dün

ya hayatına ve sizi kandırmak isteyenlere aldanmayın. 
3 4 Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Yağmu

ru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Kimse, yarın ne 

kazanacağını ve nerede öleceğini bilemez. Her şeyi bilen 

ve her şeyden haberdar olan sadece Allah'tır. 
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32- SECDE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 30 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, lâm, mîm. 
2 Bu Kitab'ın, âlemlerin Rabbi katından indirildiğinde kuş

ku yoktur. 
3 Buna rağmen, "Onu kendisi uydurmuştur" diyorlar. Ha

yır! O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir top

lumu, doğru yola gelsinler diye uyarman için Rabbinin 

katından gelen hakikattir. 
4 Allah, gökleri, yeri ve bunların arasında bulunanları altı 

dönemde yaratmış, sonra da egemenlik koltuğuna kurul

muştur. Sizi O'nun elinden alabilecek de, O'nun yanında 

kayırabilecek de yoktur. Hâlâ öğüt almayacak mısınız? 
5 Göklerdeki ve yerdeki düzeni sağlayan ve koruyan O'dur. 

Sonunda onların hepsi, sizin hesabınıza göre bin yıl sü

ren bir Gün'de O'na yükselir. 
6 Duyularla kavranamayan âlemi de, kavranabilen âlemi de 

bilen O'dur. Üstündür, çok merhametlidir. 
7 O, yarattığı her şeyi mükemmel yaratır. İnsanı yaratmaya 

da balçıktan başlar. 
8 Sonra onun, basit bir sıvının özünden üremesini sağlar. 
9 Sonra onu biçimlendirir ve ruhundan üfler; böylece sizi, 

duyan, gören ve düşünen varlıklar haline getirir. Buna 

rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz? 
1 0 İnsanların bir kısmı: "Ölüp toprağa kanştıktan sonra ye

niden mi diriltileceğiz?" diyor. Hayır: onlar Rablerine ka-

vuşacaklarına inanmıyorlar. 
1 1 De ki: "Canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği bir 

gün canınızı alır, sonra da Rabbinize döndürülürsünüz." 
1 2 Günahkarların, Rablerinin huzurunda başlarını öne eğe

rek: "Rabbimiz! Şimdi gerçeği gördük ve duyduk. Bizi yer

yüzüne geri gönder de salih amel işleyelim. Artık kesin 

olarak inandık" dedikleri zaman durumlarını bir görsen! 
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1 3 Dileseydik herkesi doğru yola ulaştırırdık. Sonunda şu 

sözüm gerçekleşecek: "Cehennemi cin ve insanlarla dol

duracağım." 
14 O Gün onlara: "Bu Gün'ün gelip çatacağını umursamayı-

şınızın cezasını çekin. Bugün Biz de sizi umursamayız. 

Yaptıklarınıza karşılık sonsuz azabı tadın" denir. 
1 5 Ayetlerimize ancak, onlar kendilerine ulaştırıldığında bü

yüklük taslamayan, O'nun huzurunda secdeye kapanan 

ve Rablerinin yüceliğini övenler iman eder. 
1 6 Onlar, yataklarından kalkarak korku ve umut içinde Rab-

lerine yalvarıp yakarırlar; kendilerine verdiğimiz nimetle

ri başkalarıyla paylaşırlar. 
1 7 Yaptıklarından dolayı onları hangi nimetlerin beklediğini 

kimse tahayyül edemez. 
1 8 Hiç, iman eden kimseyle, yoldan çıkan kimse bir olur 

mu? Bunlar asla bir olamazlar. 
1 9 İman edip salih amel işleyenler, yaptıklarına karşılık hu

zur dolu cennetlerde ağırlanacaklardır. 
2 0 Yoldan çıkanların varacağı yer ise ateş olacaktır. Onlar 

sürekli oradan kurtulmaya çalışacaklar, ama geri oraya 

atılacaklar. Onlara: "Yalanladığınız ateşin azabım tadın 

bakalım!" denecek. 
2 1 Onlara, belki vazgeçerler diye, ahiret azabından önce 

dünyada da azap tattıracağız. 
2 2 Kendisine Rabbinin ayetleri ulaştırıldığında onlardan yüz 

çevirenden daha zalim kim vardır? Günaha gömülüp gi

denleri mutlaka cezalandıracağız. 
2 3 Daha önce Musa'ya da Kitap verdik ve onunla İsrailoğul-

ları'na yol gösterdik. Sakın Rabbine kavuşacağından kuş

ku duyma. 
2 4 Ayetlerimize inanıp zorluklara göğüs gerdikleri için, ara

larından, buyruklarımıza uyarak insanları doğru yola 

ulaştıran önderler çıkardık. 
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2 5 Doğrusu Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda Kıyamet 

Günü karar verecektir. 
2 6 Yurtlarında dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesli 

yok etmiş olmamız doğru yola gelmelerine vesile olmadı 

mı? Doğrusu bunda, alınması gereken birçok ders var. 

Hâlâ ders almayacaklar mı? 
2 7 Yağmur yağdırarak kuru topraktan kendilerinin de, hay

vanlarının da yiyeceği bitkiler yetiştirdiğimizi görmüyorlar 

mı? Hâlâ akıllarını kullanmayacaklar mı? 
2 8 "Eğer doğru söylüyorsanız bu karar ne zaman verilecek?" 

diyorlar. 
2 9 De ki: "O Gün, kafirlere ne iman etmeleri fayda verecek, 

ne de kendilerine bir mühlet verilecek." 
3 0 Artık onlan kendi hallerine bırak ve bekle. Çünkü onlar 

da bekliyor. 

33- AHZAP SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 73 ayettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara 

uyma. Doğrusu Allah, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
2 Rabbinden sana vahyedilene uy. Çünkü Allah, bütün 

yaptıklarmızdan haberdardır. 
3 Sadece Allah'a güven. Çünkü hiçbir varlık Allah kadar 

güvene layık olamaz. 
4 Allah kimseye birbiriyle çelişen sorumluluklar yükleme-

miş; eşlerinizi analarınız gibi haram soymanızı da, evlat

lıklarınızı öz çocuklarınız kabul etmenizi de doğru bulma

mıştır. Bunlar asılsız sözlerdir. Oysa Allah, doğru söyler 

ve doğru yolu gösterir. 
5 Evlatlık aldığınız çocukları, babalarını belli edecek şekil

de isimlendirin. Allah'a göre en doğrusu budur. Eğer ba-

balarını bilmiyorsanız, onlan din kardeşleriniz ve arka-

daşlarınız kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızdan sorum-
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lu değilsiniz, ama bilerek yaptıklarınızdan sorumlusunuz. 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
6 İman edenler, peygamberi kendilerinden daha çok sevme

lidir. Onun hanımları, onların anası sayılır. Yakın olanlar, 

Allah'ın Kitab'ına göre birbirleri üzerinde iman edip Allah 

yolunda göç edenlerden daha fazla hak sahibidirler. An

cak, yakın arkadaşlarınıza da güzel davranın. Bu da Al

lah'ın emri gereğidir. 
7 Daha önceki peygamberlerden; Nuh'tan, İbrahim'den, Mu

sa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan söz aldığımız gibi senden de 

söz aldık. Onların hepsinden sağlam bir söz almıştık. 
8 Allah bunu, dâva adamlarının hakikate bağlı kalmaları-

nın nasıl bir karşılık gördüğünü sormak için böyle yap

mış, kâfirlere de can yakıcı bir azap hazırlamıştır. 
9 Ey iman edenler! Allah'ın size yaptığı iyilikleri hatırlayın: 

Düşmanlarınız size saldırdığında üzerlerine fırtına ve gö

remediğiniz ordular göndermiştik. Ama Allah, yaptıkları

nızı görmekteydi. 
1 0 Onlar sizi yukarıdan ve aşağıdan kuşatmıştı. Korkudan 

gözleriniz yuvalarından fırlamış, yürekleriniz ağzınıza gel

mişti. Allah hakkında aklınızdan çelişkili düşünceler ge

çiliyordunuz. 
11 İşte iman edenler o sırada denendi ve şiddetli bir sarsıntı 

geçirdi. 
1 2 Münafıklar ve inancı zayıf olanlar: "Allah ve elçisi bizi 

kandırdı" diyorlardı. 
1 3 İçlerinden bir kısmı: "Ey Yesrip halkı! Burada kendinizi 

savunamazsınız, evlerinize dönün" diyordu. Bir kısmı da: 

"Evlerimiz saldınya açık durumda" diyerek peygamber

den izin istiyordu. Oysa evleri saldırıya açık değildi, kaç

mak istiyorlardı. 
1 4 Eğer saldırıya uğrasalardı ve fitne çıkarmaları istenseydi, 

bunu tereddüt etmeden yerine getirirlerdi. 
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15 Oysa daha önce, kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermiş

lerdi. Allah'a verilen sözün hesabı mutlaka sorulacaktır. 
1 6 De ki: "Ölmekten veya öldürülmekten boşa kaçıyorsunuz. 

Şimdi kurtulsanız bile, hayatın zevkini çok az bir süre ta

dabilirsiniz." 
1 7 De ki: "Allah'ın sizi bir musibete uğratmasına veya size bir 

lütufta bulunmasına kim engel olabilir?" Onlar Allah'tan 

başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulabilirler. 
1 8 Allah, içinizden başkalarını savaştan alıkoyanları da, 

kendileri savaşmak istemedikleri halde, kardeşlerine: "Bi

zimle gelin" diyenleri de çok iyi bilir. 
1 9 Onlar size yapılan yardımları kıskanır. Bir tehlikeyle kar

şılaştıklarında, ölmek üzere olan bir kimse gibi baygın 

gözlerle sana bakarlar. Tehlike geçince, iyiliğinizi çekeme

yip, sizi sivri dilleriyle incitirler. İşte onlar iman etmemiş

tir, Allah da yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için 

çok kolaydır. 
2 0 Onlar, müttefik düşman askerlerinin gitmediğini sanıyor

lardı. Müttefikler tekrar saldırmış olsalar, bunlar, çöldeki 

göçebelerin yanında olmak ve başınıza gelenleri oradan 

öğrenmek isterlerdi. Aranızda olsalar bile, savaşmak iste

mezlerdi. 
2 1 Gerçek şu ki, Allah'a kavuşmayı ve Ahiret Günü'nü bek

leyen ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel örnek Al

lah'ın elçisidir. 
2 2 İman edenler, müttefik düşman askerlerini gördüklerin

de: "İşte bu, Allah'ın ve elçisinin bize bahsettiği olaydır. 

Allah ve elçisi doğru söylemiştir" dediler. Bu onlann ima

nını ve Allah'a teslimiyetlerini artırdı. 
2 3 2 4 İman edenler, Allah'a verdikleri sözleri yerine getirir. Kimi 

verdiği sözü yerine getirmiştir, kimi de tereddüt etmeden 

yerine getirmeyi beklemektedir. Sözlerinden asla dönme

mişlerdir. Böylece Allah, sözlerini yerine getirenleri ödül-
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lendirecek; münafıkları da isterse cezalandıracak, isterse 

tövbelerini kabul edecektir. Doğrusu Allah, çok bağışlayı

cıdır, çok merhametlidir. 
25 Allah, kâfirlerin hevesini kursağında bıraktı; hiçbir sonuç el

de edemeden geri döndüler. Çünkü Allah, iman edenleri sa

vaşta korudu. Doğrusu Allah, çok güçlüdür, kudret sahibidir. 
26 Düşmanlarınıza arka çıkan Kitap Ehli'ni de, yüreklerine 

korku salarak kalelerinden çıkarmanızı sağladı. Böylece on

ların bir kısmım öldürdünüz, bir kısmım da esir aldınız. 
27 Aynca sizin, onların yurdunu, evlerini ve mallarım ele geçir

menizi sağladı; daha önce ayak basmadığınız nice yeri ele 

geçireceğinizi söyledi. Çünkü Allah'ın gücü her şeye yeter. 
2 8 2 9 Ey peygamber! Eşlerine de ki: "Eğer sadece dünya haya

tını ve onun nimetlerini istiyorsanız, gelin size haklarınızı 

vereyim ve sizi uygun bir şekilde bırakayım. Ama Allah'ı, 

elçisini ve ahiret hayatının nimetlerini istiyorsanız bilin 

ki, Allah, aranızdan güzel işler yapanlara büyük bir ödül 

hazırlamıştır." 
3 0 Ey peygamberin hanımları! Aranızdan kim açık bir haya

sızlık yaparsa, ona ahirette iki kat azap ederiz. Bu, Allah 

için çok kolaydır. 
31 Ama kim, Allah'a ve elçisine uyar ve salih amel işlerse, ona 

da iki kat ödül veririz; ahirette en güzel nimetleri sunarız. 
32 Ey peygamberin hanımları! Siz, herhangi bir kadm değilsi

niz. Allah'tan çekmiyorsanız cilveli konuşmayın ki, kalbinde 

hastalık olanlar size karşı kötü bir duyguya kapılmasın. 
3 3 Evlerinizde oturun, eski cahiliye devrindeki gibi açılıp sa

çılarak dolaşmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve 

elçisine uyun. Ey peygamberin ev halkı! Allah günahları-

nızı bağışlamak ve sizi arındırmak istiyor. 
3 4 Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve onlann hikmeti

ni düşünün. Doğrusu Allah, akıl-sır ermez bir varlıktır, 

her şeyden haberdardır. 
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3 5 Doğrusu Allah, O'na teslim olan erkek ve kadınları, iman 

eden erkek ve kadınları, boyun eğen erkek ve kadınları, 

doğru sözlü erkek ve kadınları, sabreden erkek ve kadın

ları, O'nun yanında güçsüzlüğünü anlayan erkek ve ka

dınları, karşılıksız yardımda bulunan erkek ve kadınları, 

nefislerine hakim olan erkek ve kadınları, iffetlerini koru

yan erkek ve kadınları, Kendisini çok anan erkek ve ka

dınları bağışlayacak ve onlara büyük bir ödül verecektir. 
3 6 Allah ve elçisinin hüküm verdiği bir konuda, erkek veya 

kadın, hiçbir müminin seçim hakkı yoktur. Kim Allah'a ve 

elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. 
3 7 Bir zaman, Allah'ın lütufta bulunduğu, senin de iyilik et

tiğin kimseye: "Eşini terketme, Allah'tan kork" diyordun. 

Allah'ın daha sonra açığa vuracağı konuyu, insanlardan 

çekinerek gizliyordun. Oysa çekinmen gereken sadece Al

lah'tır. Zeyd o kadını boşadığında, onu seninle evlendirdik 

ki, müminler, evlatlıklarının boşadığı kadınlarla evlenme

lerinde bir sakınca olmadığını anlasınlar. Allah'ın emri 

mutlaka yerine gelir. 
3 8 Peygamber, Allah'ın yasaklamadığı bir işi yaptığından do

layı suçlanamaz. Allah daha öncekilere de bu yasayı uy

gulamıştır. Allah'ın iradesi mutlaka tecellî eder. 
3 9 Onlar, Allah'ın ayetlerini tebliğ eder, O'ndan başka kim

seden korkmazlar. Hiç kimse Allah gibi hesap soramaz. 
4 0 Muhammed, hiçbirinizin babası değildir; ama o, Allah'ın 

elçisi ve son peygamberdir. Allah, her şeyi bilir. 
4 1 4 2 Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, sabah akşam O'nun şâ

nını yüceltin. 
4 3 Allah size, karanlıktan aydınlığa çıkmanız için rahmet, 

melekler de dua eder. Çünkü O, iman edenlere karşı çok 

merhametlidir. 
44 Onlar o Gün, esenlik dileği ile karşılanırlar. Allah onlara 

büyük bir ödül hazırlamıştır. 
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A6- Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve O'nun iz

niyle Allah'a çağıran ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. 
47- İman edenlere Allah katında büyük bir ödül olduğunu 

müjdele. 
4 8 Kâfirlere ve münafıklara uyma, onların eziyetlerine aldır

ma. Sadece Allah'a güven. Çünkü hiçbir şey, Allah kadar 

güven verici olamaz. 
4 9 Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenir, fakat onları 

kendilerine dokunmadan boşarsanız, onlar başka birisiy

le evlenmek istediklerinde belli bir süre beklemek zorun

da değildirler. O halde onlara bağışta bulunarak en güzel 

şekilde bırakın. 
5 0 Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana 

savaş esiri olarak bağışladığı cariyeleri; seninle beraber 

göç eden amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarıy

la, kendilerini sana bağışlayan mümin kadınları, onlarla 

evlenmek istediğin takdirde, sana helal kıldık. Bu sonun

cusu diğer müminler için değil, sadece senin için geçerli

dir. Zaten sana onların eşlerine ve cariyelerine karşı yap

maları gerekeni bildirdik. Artık yersiz bir endişeye kapıl

ma. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
51. Onlardan dilediğini yanından uzaklaştırabilir, dilediğini 

de yanına alabilirsin. Yanından uzaklaştırdıklarından bi

rini yeniden istemende de bir sakınca yoktur. Bu onların 

sevinmesini, üzülmemesini ve paylarına düşene razı ol

malarını sağlar. Çünkü Allah, içinizden geçenleri çok iyi 

bilir. Doğrusu O, her şeyi bilir, çok sabırlıdır. 
5 2 Bundan böyle, çok hoşuna gitse bile başka kadınlarla ev

lenmen veya eşlerini boşayıp başka kadınlar alman helal 

değildir. Ancak cariyeler bunun dışındadır. Doğrusu Al

lah, her şeyi görmektedir. 
5 3 Ey iman edenler! Çağrılmadan peygamberin evine yemeğe 

gitmeyin; çağrıldığınızda da erkenden gelip yemeğin ha

zırlanmasını beklemeyin. Yemeği yiyince de dağılın, lafa 
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dalıp oturmayın. Böyle yapmanız peygamberi üzüyor, 
ama o bunu size söylemeye çekiniyordu. Oysa Allah, hak
kı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından 
bir şey isteyeceğiniz zaman da perde arkasında isteyin. 
Sizin için de, onlar için de en uygunu budur. Allah'ın el
çisini üzmeniz ve onun ölümünden sonra hanımlarıyla 
evlenmeniz doğru değildir. Çünkü bu, Allah katında bü
yük bir günahtır. 

54 Bir şeyi açıktan yapsanız da, gizli yapsanız da Allah için 
farketmez. Çünkü O, her şeyi bilir. 

55 Ama kadınların, babalarına, oğullarına, erkek kardeşleri
ne, erkek kardeşlerinin veya kızkardeşlerinin oğullarına, 
kadın hizmetçilerine ve cariyelerine karşı örtünmeleri ge
rekmez. Ey kadınlar! Allah'a karşı gelmekten çekinin. 
Çünkü O, her şeyi görmektedir. 

56 Allah, peygambere rahmet, O'nun melekleri de dua et
mektedir. Öyleyse siz de onu iyi bir şekilde anın ve esen
lik dileyin. 

57 Allah'ı ve elçisini üzenler, dünyada da, ahirette de O'nun 
rahmetinden uzak kalacak ve küçük düşürücü bir azaba 
atılacaklardır. 

58 Suçları olmadığı halde iman eden erkek ve kadınları üzen
ler, onlara iftira etmiş ve apaçık bir günah işlemiş olurlar. 

59 Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve iman eden kadınla
ra örtünmelerini söyle. Bu, onların tanınmalarını ve ra
hatsız edilmemelerini sağlar. Doğrusu Allah, çok bağışla
yıcıdır, çok merhametlidir. 

60 Münafıklar, inancı zayıf olanlar ve ülkede kötü haberler 
yayarak huzursuzluk çıkaranlar, eğer bundan vazgeç
mezlerse, seni onların üzerine göndeririz de, etrafında pek 
az kalabilirler. 

61 Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, bulundukla-
rı yerde yakalanıp öldürülürler. 

62 Çünkü Allah, daha önce gelip geçenlere de aynı yasayı uy
gulamış ve Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik olmamıştır. 
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6 3 Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: 

"Onun vaktini ancak Allah bilir." Ne bilirsin, belki de o 

çok yalanda kopacaktır. 
6 4 Doğrusu Allah, kafirleri rahmetinden mahrum bırakmış 

ve onlara çılgın alevli bir ateş hazırlamıştır. 
6 5 Orada temelli kalırlar; ne bir koruyucu, ne de bir yardım

cı bulabilirler. 
6 6 - 6 8 Yüzleri ateşte kavrulduğu Gün: "Keşke Allah'a ve elçisine 

uysaydık! Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize 

uyduk, ama onlar bizi saptırdı. Rabbimiz! Onlara iki kat 

azap et ve onlan rahmetinden uzaklaştır" derler. 
6 9 Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Al

lah onu, onların söylediklerine karşı korumuştur. Çünkü 

o, Allah katında değerli bir kuldu. 
7 0 - 7 1 Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve her zaman doğruyu 

söyleyin ki, Allah da yanlışlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a 

ve elçisine uyarsa, işte o, büyük bir kazanç elde etmiş olur. 
7 2 7 3 Doğrusu Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik; 

ama onlar sorumluluk almaktan kaçındılar ve onu insa

noğlu yüklendi. Çünkü o, çok zalimdir, çok cahildir. Bun

dan dolayı, Allah, münafık erkek ve kadınlarla, Kendisine 

ortak koşan erkek ve kadınlara azap edecek; iman eden 

erkek ve kadınların tövbesini de kabul edecektir. Çünkü 

O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 

34- SEBE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 54 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın acıyla 

1 Övülmesi gereken, göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi 

Allah'tır. Ahirette de övülmesi gereken O'dur. Çünkü O, 

hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. 
2 Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve oraya yükse

len her şeyi bilir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
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3 Kâfirler: "Kıyamet hiçbir zaman kopmayacak" diyorlar. De 

ki: "Hayır; gaybı bilen Rabbime yemin ederim ki, kıyamet 

mutlaka kopacaktır." Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey 

bile O'nun gözünden kaçmaz. Bundan daha küçük veya 

daha büyük hiçbir şey yoktur ki Allah onu bilmemiş olsun. 
4 Böylece Allah, iman edip salih amel işleyenleri ödüllendi-

recektir. Çünkü onlar bağışlanacak ve büyük bir nzık ka

zanacaklardır. 
5 Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlar da, yaprakları çir

kinliklerden dolayı can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
6 İlim sahipleri, Rabbinden sana indirilenin hakikat oldu

ğunu; insanları, üstün ve övülmesi gerekenin yoluna ilet

tiğini bilirler. 
7 Buna karşılık kafirler: "Size, ölüp paramparça olduktan son

ra yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adam gösterelim mi?" 
8 "O ya kendi yalanlanın Allah'a isnat ediyor ya da delir

miş" derler. Hayır; ahirete inanmayanlar azaba atılacak 

ve çaresizlik içinde kalacaklardır. 
9 Onlar, göklerin ve yerin ne kadar az bir kısmının önlerine 

serildiğini, ne kadarının da gizlendiğini anlamıyorlar mı? 

Dileseydik onları yerin dibine geçirir yahut göğü başları-

na yıkardık. Doğrusu bunlar da, Allah'a yönelen herkes 

için dersler vardır. 
1 0 Davud'a lütufta bulunduk. "Ey dağlar ve kuşlar! Onunla 

beraber Allah'ın yüceliğini gösterin" dedik ve ona demir 

işleme sanatını öğrettik. 
1 1 "Ey Davut! Sağlam ve kullanışlı savaş araçları yap. Ey 

iman edenler! Siz de salih amel işleyin. Çünkü Ben, bü

tün yaptıklarınızı görürüm." 
1 2 Süleyman'a da, sabahtan akşama kadar bir aylık, akşam

dan sabaha kadar da bir aylık yol alan yelden istifade et

mesini ve bakır madeni çıkarmasını öğrettik. Rabbinin iz

niyle onun hizmetinde çalışan cinler vardı. Kim emrimiz

den çıkarsa ona acı bir azap tattırıyorduk. 
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13 Onlar, onun istediği biçimde mabetler, heykeller, geniş ha

vuzlar ve ağır kazanlar yaptılar. "Ey Davut kavmi! Bana her 

zaman şükredin. Çünkü şükreden kullarım çok az" dedik. 
1 4 Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman, cinler 

onun öldüğünü ancak, bir ağaç kurdunun onun değneği

ni kemirmesiyle anlayabildiler. Süleyman yere yığılınca, 

cinlerin gaybı bilmedikleri ortaya çıktı. Eğer gaybı bilse

lerdi, o küçük düşürücü azabı çekmezlerdi. 
15 Sebe halkının, iki tarafı bahçelerle çevrili yurtlan, Allah'ın 

rahmetinin bir işaretiydi. Onlara: "Rabbinizin verdiği rı-

zıklardan yiyin ve O'na şükredin. Çünkü yurdunuz çok 

güzel, Rabbiniz de çok bağışlayıcı" denildi. 
16 Ama onlar Biz'den yüz çevirdiler. Biz de, barajlarım yıkıp ge

çen; bahçelerini de, sadece böğürtlen, ılgın ve birkaç sedir 

ağacı bulunan verimsiz bir araziye çeviren bir sel gönderdik. 
17 İşte onları, hakikati inkar ettiklerinden dolayı böyle cezalan

dırdık. Çünkü Biz, nankörlerden başkasını cezalandırmayız. 
1 8 O n l a r ı n yurtlan ile kutsal kıldığımız şehirler arasında ko-

naklanacak birçok kasaba yerleştirerek yolculuk yapma

yı kolaylaştırdık ve: "Oralara gece gündüz güven içinde gi

dip gelin" dedi. 
1 9 Buna rağmen, kendilerine yazık ederek: "Biz daha uzak 

yerlere gitmek istiyoruz" dediler. Biz de onları darmadağın 

ederek efsane haline getirdik. Doğrusu bunda, çok sabre

den ve çok şükreden kimselerin alacağı dersler vardır. 
20 Aslında İblis, onlar hakkında doğru söylemişti. Çünkü az 

sayıda iman edenin dışındaki bütün insanlar şeytana uydu. 
21- Oysa onun onlar üzerinde hiçbir yaptırım gücü yoktu. 

Bunu ancak, ahirete iman edenle ondan kuşku duyanı 

ortaya çıkarmak için yaptık. Çünkü Rabbin, her şeyi gö

rüp gözetmektedir. 
2 2 De ki: "Allah'ın ortağı olduğunu sandığınız varlıklara yal-

varın bakalım, size yardım edebilecekler mi?" Onların 

göklerde de, yerde de zerre kadar bir şeye güçleri yetmez. 
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Ne onların yönet imine karışabilirler, ne de Al lah onlar 

a r a s ı n d a n bir yardımcı seçmişt ir . 
2 3 Al lah kat ında, O 'nun izin verdikler inin d ı ş ında k i m s e n i n 

aracılığı işe y a r a m a z . K o r k u l a n geçince: "Rabbiniz ne söy

ledi?" diye soracaklar . Diğerleri: "Doğru olanı söyledi. 

Ç ü n k ü O, ç o k yücedir, ç o k b ü y ü k t ü r " diyecekler. 
2 4 De ki: "Sizi gökten ve y e r d e n k i m rızıklandır ıyor?" De ki: 

"Allah rızıklandırıyor. Öyleyse ya biz doğru yoldayız, s iz 

a p a ç ı k bir sapıkl ık içindesiniz, ya da b u n u n tersi." 
2 5 De ki: "Ne siz bizim işlediğimiz s u ç l a r d a n h e s a b a çekilir

siniz, ne de biz sizin işlediğiniz suç lardan. . . " 
2 6 De ki: "Rabbimiz Hesap G ü n ü hepimizi b ir a r a y a toplaya

c a k ve aramızda adaletle k a r a r verecektir . Ç ü n k ü O, her 

şeyi bi ldiğinden dolayı h a k i k a t i or taya koyacakt ı r . " 
2 7 De ki: " O n a ortak k o ş t u ğ u n u z nesneler i b a n a gösterin ba

ka l ım! Hayır; O ' n u n eşi benzer i yoktur , k u d r e t ve h i k m e t 

sahibidir." 
2 8 S e n i b ü t ü n insanlara müjdeci v e u y a n c ı o larak gönder

dik, a m a ç o ğ u b u n u a n l a m a z . 
2 9 "Eğer doğru söylüyorsanız b u tehdit n e z a m a n gerçekleşe

c e k ? " derler. 
3 0 De ki: "Sizin için belli bir s ü r e tay in edilmiştir. O n u ne 

öne alabilir, ne de geciktirebilirsiniz." 
3 1 B u n a rağmen kafirler: "Biz ne bu Kur 'an 'a i m a n ederiz, ne 

de b u n d a n önce indirilen Kitaplar 'a. . ." derler. K e ş k e bu 

zalimleri, Rablerinin h u z u r u n d a birbirlerini s u ç l a r k e n bir 

görsen! Zayıf olanlar, b ü y ü k l ü k tas layanlara : "Siz olma

saydınız, biz i m a n etmiş o lacakt ık" derler. 
3 2 B ü y ü k l ü k taslayanlar ise zayıflara: "Siz doğru yola girdiniz 

de biz mi engel o lduk? Hayır; s u ç l u olan sizdiniz" derler. 
3 3 Zayıflar, b ü y ü k l ü k taslayanlara: "Hayır; sürekli ya lan söyle

yerek, Allah'ı inkar etmemizi ve O'na ortak koşmamızı isti

yordunuz" derler. Azabı gördüklerinde, pişmanlıklarını an

la tmaya fırsat bulamazlar. Ç ü n k ü Biz, kafirlerin b o y n u n a 

halkalar geçireceğiz. Yaptıklarının karşılığı bu değil mi? 
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3 5 Biz hangi topluma bir uyarıcı gönderdiysek, o toplumun 

zevkü sefaya dalmış varlıklı kesimi mutlaka: "Sizin getir

diğinizi tanımıyoruz. Bizim servetimiz ve adamlarımız si

zinkinden daha çok. Bundan dolayı azaba uğrayacak da 

değiliz" demişlerdir. 
36 De ki: "Rabbim, dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini 

bir ölçüye göre verir. Ama çoğu bunun hikmetini anlamaz." 
3 7 Servetinizin ve adamlarınızın çokluğu Bize yakın olduğu

nuzu göstermez. Bize yakın olmanızı sağlayan ancak 

iman edip salih amel işlemenizdir. İşte onlar, yaptıkların

dan dolayı kat kat ödül alacaklar ve cennetteki saraylar

da güven içinde yaşayacaklardır. 
3 8 Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlar da ateşe atılacak

lardır. 
3 9 De ki: "Rabbim, dilediğine bol rızık verir, dilediğine bir öl

çüye göre verir. Başkaları için ne harcarsanız, Allah onun 

karşılığını verir. Çünkü O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." 
4 0 O Gün Allah herkesi toplar ve meleklere: "Bunlar size mi 

kulluk ediyordu?" der. 
4 1 Melekler: "Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Bize yakın 

olan onlar değil, Sen'sin. Onlar bize değil, cinlere kulluk 

ediyordu; çoğu onlara inanıyordu" derler. 
4 2 Bugün birbirinize faydanız da, zararınız da olmaz. Zalim

lere: "Yalanladığınız ateşin azabını tadın bakalım" deriz. 
4 3 Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda kafirler: "Bu 

adamın amacı, sizi atalarınızın kulluk ettiklerinden vaz

geçirmek. Bu Kur'an düpedüz bir uydurmadır" derler. 

Hakikat kendilerine ulaştığında: "Bu, aldatıcı bir sözden 

başka bir şey değil" derler. 
4 4 Oysa Biz onlara ne başvuracakları bir Kitap gönderdik, ne 

de senden önce bir uyarıcı... 
4 5 Onlardan önce yaşayanların çoğu da hakikati yalanlamış

tı. Kendilerinden öncekilerin sahip olduklarının onda bi

rine bile sahip olmadıkları halde bunlar da hakikati ya

lanladı. Ama onları nasıl cezalandırdım! 
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4 6 De ki: "Size bir tavsiyede bulunacağım: Allah için ister tek 

başınıza, ister diğerleriyle beraber düşündüğünüzde, ar

kadaşınızın deli olmadığına; sizi, başınıza gelecek şiddet

li bir azaba karşı uyardığına karar vereceksiniz." 
47 De ki: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 

ücretimi Allah verecektir. Çünkü O, her şeyi görmektedir." 
4 8 De ki: "Rabbim, hakikati ortaya koyarak bâtılı yok ede

cektir. Çünkü O, gaybı çok iyi bilir." 
4 9 De ki: "Hakikat ortaya çıktı; bâtıl artık ne canlanabilir, ne 

de geri gelebilir." 
50 De ki: "Eğer saparsam, zararım ben çekerim. Yok, eğer doğ

ru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesinden 

dolayıdır. Çünkü O, her şeyi duyar, kullarına çok yalandır." 
51 Kıskıvrak yakalandıkları ve kaçacak yer bulamadıkları için 

korkudan tir tir titrediklerinde onların halini bir görsen! 
5 2 "Artık ona iman ettik" diye yalvarırlar. Ama bu kadar 

uzaktan, kaçırdıkları fırsatı nasıl yakalayacaklar? 
5 3 Oysa daha önce hakikati inkar etmiş ve gayba uzaktan dil 

uzatmışlardı. 
5 4 Böylece, istedikleri şeylere kavuşmaları engellenecektir. 

Onlardan önce yaşayıp gidenlere de aynısı yapılmıştı. 

Çünkü onlar da derin bir kuşku içindeydiler. 

35- FÂTIR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 45 ayettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Övülmesi gereken, gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, 

üçer veya dörder kanatlı elçiler yapan Allah'tır. Dilediğini sü

rekli yaratıp genişletir. Çünkü O'nun gücü herşeye yeter. 
2 Allah insanlara bir nimet vermek isterse kimse ona engel 

olamaz; nimet vermek istemediğine de kimse nimet vere

mez. Doğrusu O, kudret ve hikmet sahibidir. 
3 Ey insanlar! Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün: Sizi 

gökten ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratı-
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cı var mı? Hayır; O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen 

hakikatten nasıl yüz çeviriyorsunuz? 
4 Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, senden önceki elçiler de 

yalanlanmıştı. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. 
5 Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz doğrudur. Salan dünya ha

yatına ve şeytanın Allah hakkındaki sözlerine aldanmayın. 
6- Şeytan size düşmandır, o halde siz de onu düşman kabul 

edin. Çünkü o, kendisine uyanları cehenneme sürükler. 
7 Kafirler çetin bir azaba uğrayacak, iman edip salih amel iş

leyenler ise bağışlanacak ve büyük bir ödül kazanacaktır. 
8 Yaptığı kötü işlerin çekiciliğine kapılarak onları güzel gö

renle, doğru yolda olan bir olur mu? Doğrusu Allah, dile

diğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlara 

üzülerek kendini perişan etme. Çünkü Allah, onların yap

tıklarını çok iyi bilir. 
9 Bulutlan sürüklemesi için yelleri estiren Allah'tır. Onları 

kurak yerlere sürükleyip yağmur yağdırarak cansız topra

ğa hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyle olacaktır. 
1 0 Kim üstün olmak istiyorsa bilsin ki, üstün olan sadece Al

lah'tır. Güzel söz O'na yükselir, onu yükselten de salih 

ameldir. Kötü işler planlayanlar çetin bir azaba uğraya

cak ve planlan boşa çıkacaktır. 
1 1 Allah hepinizi topraktan yaratıyor, bir damla spermden 

üremenizi sağlıyor ve sizi erkek veya dişi haline getiriyor. 

O'nun bilgisi olmadan ne bir dişi ne gebe kalabilir, ne de 

doğum yapabilir. Bir canlının ömrünün uzun olmasını 

da, kısa olmasını da O takdir etmiştir. Doğrusu bunlar, 

Allah için çok kolaydır. 
12 Yeryüzündeki sular birbirinden farklıdır. Bir kısmı tatlı ve 

içilebilir, bir kısmı da tuzlu ve acıdır. Ama hepsinden de 

yiyeceğiniz taze et ve takı olarak kullanacağınız şeyler el

de edersiniz. Allah'ın yarattığı geçim kaynaklarını arama

nız için gemilerin suyu yara yara gittiğini görürsün. Belki 

bunlara şükredersiniz. 
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13 O, geceyi kısaltarak gündüzü; gündüzü kısaltarak geceyi 
uzatır. Güneşi ve ayı koyduğu yasalara boyun eğdirmiştir. 
Herbiri, O'nun belirlediği zamana kadar hareket eder. Bü
tün bunları yapan, Rabbiniz olan Allah'tır. Egemenlik 
O'nundur. O'nun yanısıra yalvarıp yakardıklarınız ise, bir 
hurma çekirdeğinin zan kadar bile bir şeye sahip değildir. 

14 Onlara yalvarsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile 
karşılık veremezler. Kıyamet Günü, onları Allah'a ortak 
koşmanızı da kabul etmezler. Size hiç kimse, her şeyi bi
len Allah kadar gerçeği gösteremez. 

15 Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız; Allah ise hiçbir şeye 
muhtaç değildir, övülmeye layıktır. 

16 Dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir nesil getirir. 
17 Bu, Allah için zor değildir. 
18 Kimse, başkasının günahını çekmez. Günahı çok olan, 

günahını paylaşmaları için en yakınlarını yardıma çağır-
sa bile, kimse onun günahını paylaşmaz. O halde sen an
cak, insan kavrayışının ötesinde olduğu halde, Rablerin¬ 
den korkanları ve namazlarını kılanları uyarabilirsin. Kim 
arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Çünkü sonunda 
herkes Allah'a dönecektir. 

19-22. Kör ile gören, karanlıkla aydınlık, serinlikle sıcak bir ol
maz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine duyu
rur; ama sen, mezardakilere duyuramazsın. 

2 3 - 2 4 Sen ancak bir uyarıcısın. Çünkü Biz seni, insanları müj
delemen ve uyarman için hakikat ile gönderdik ve her 
toplumu mutlaka uyardık. 

25 Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de, 
apaçık deliller, hikmet dolu ve aydınlatıcı Kitaplar getir
dikleri halde elçilerini yalanlamışlardı. 

26 Ama sonunda hakikati yalanlayanları cezalandırdım. 
Hem de nasıl cezalandırdım. 

27 Allah'ın gökten su indirerek rengarenk ürünler yetiştirdi
ğini görmüyor musun? Dağlarda da beyaz, kırmızı ve ka
ra, değişik renklerde katmanlar var ettik. 
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2 8 İnsanların, sürüngenlerin ve hayvanların rengi de birbi

rinden farklıdır. Allah'tan gereği gibi sadece bilenler kor

kar. Çünkü O, kudret sahibidir, çok bağışlayıcıdır. 
2 9 Allah'ın gönderdiği Kitab'a uyanlar, namazlarını kılanlar 

ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli açık başkaları

na harcayanlar, kesintisiz bir kazanç umabilirler. 
3 0 İşte Allah onların hakettiği karşılığı eksiksiz verecek, lüt-

fuyla daha da artıracaktır. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır, 

şükrün karşılığını mutlaka verir. 
3 1 Sana vahyettiğimiz bu Kitap, daha önce indirilen vahiyler

den bugüne kadar ulaşanları tasdik eden bir hakikattir. 

Doğrusu Allah, kullarının her yaptığını duyar ve görür. 
32 Bu ilahi vahyi, seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların ki

mi kendine zulmeder, kimi orta yolu izler, kimi de Allah'ın 

izniyle hayır işlemede yarışır. İşte en büyük kazanç budur. 
33 İşte onlar sonsuz mutluluk cennetlerine girerler; orada al

tın bilezikler, inciler takınırlar ve ipekten elbiseler giyerler. 

34-35. «Övülmesi gereken, bize hiçbir acı ve üzüntü çektirmeyen 

Allah'tır. Doğrusu Rabbimiz, çok bağışlayıcıdır, şükrün 

karşılığını mutlaka verir. Çünkü bizi lütfuyla buraya O 

yerleştirmiştir. Artık burada ne bir sıkıntı çekeriz, ne de 

bıkkınlık duyarız" derler. 
3 6 Kafirler de cehenneme atılır. Orada ne ölümlerine karar 

verilir ki ölsünler, ne de azapları hafifletilir. İşte Biz, nan

körleri böyle cezalandırırız. 
3 7 Onlar cehennemde: "Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Artık 

bundan sonra salih amel işleyeceğiz" diye feryat ederler. 

Onlara: "Sizi yeryüzünde, bir kimsenin öğüt alabileceği 

kadar yaşatmadık mı? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Ar

tık yaptıklarınızın karşılığını tadın! Zalimlerin hiçbir yar

dımcısı yoktur" denir. 
3 8 Doğrusu Allah, göklerin ve yerin gizli gerçekliğini de, in-

sanların içinden geçenleri de çok iyi bilir. 
3 9 Sizi yeryüzüne vâris kılan O'dur. Kim hakikati inkar eder

se bilsin ki, inkarı kendi aleyhinedir. Onların inkarı, Rab-
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lerini kızdırmaktan ve ziyanlarını artırmaktan başka bir 

şeye yaramaz. 
4 0 De ki: "Allah'a ortak koştuğunuz ve yalvarıp yakardığınız 

varlıklar üzerinde düşündünüz mü? Onların yeryüzünde 

ne yarattığını bana gösterin bakalım?" Yoksa onlar gökle

rin yönetiminde mi söz sahibi? Yoksa onlara delil olarak 

kullanabilecekleri bir vahiy mi indirdik? Hayır; zalimler 

birbirlerini boş sözlerle kandırıyor. 
4 1 Göklerin ve yerin düzenini sağlayıp koruyan Allah'tır. 

Eğer düzenleri bozulursa, buna O'ndan başka kimse en

gel olamaz. Doğrusu O, çok sabırlıdır, çok bağışlayıcıdır. 
4 2 Eğer onlara bir uyarıcı gelirse, ona, önceki toplumlardan 

daha fazla bağlanacaklarına bütün güçleriyle yemin ettiler. 

Ama uyarıcı gelince, ona bütün güçleriyle karşı çıktılar. 
4 3 Büyüklük tasladılar ve ona karşı entrikalar çevirmeye 

başladılar. Oysa başkalarına tuzak kuranlar, kurdukları 

tuzağa düşerler. Yoksa öncekilerin başına gelenlerden 

başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın yasasında ne bir de

ğişiklik görebilirsin, ne de bir sapma. 
44 Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önceki kâfir

lerin sonunu görsünler. Onlar kendilerinden çok daha güç

lü idiler. Göklerde ve yerde hiçbir şey, Allah'ın iradesine kar

şı koyamaz. Çünkü O, her şeyi bilir, her şeye kadirdir. 
4 5 Eğer Allah, işledikleri günahlardan dolayı insanları he

men cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bile 

kalmazdı. Ama onlara belli bir zamana kadar mühlet ve

riyor. O şüre dolunca gereğini yapar. Çünkü Allah, kulla

rının bütün yaptıklarını görmektedir. 

36-YÂ-SÎN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 83 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Yâ, sîn. 
2 A- Bu hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen, Allah'ın gön

derdiği elçilerden birisin ve doğru yol üzerindesin. 
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5 6 Bu Kur'an, ataları uyarılmadığı için hakikatten habersiz 

kalmış kimseleri uyarman için, üstün ve çok merhametli 

olan Allah tarafından indirilmiştir. 
7 Onların çoğunun azaba uğrayacağı kesinleşti. Çünkü 

iman etmiyorlar. 
8 Onların boynuna, çenelerine kadar uzanan demir halka

lar geçirdik. Bu yüzden başlan yukarı kalkıktır. 
9 Önlerine ve arkalarına engeller koyduk ve etraflarını göre-

mesinler diye üzerlerini kapattık. 
1 0 Artık onlan uyarsan da, uyarmasan da birdir; çünkü 

iman etmezler. 
1 1 Sen ancak ilahî uyarıya kulak veren ve insan kavrayışının 

ötesinde olmasına rağmen o sonsuz rahmet sahibinden 

korkanı uyarabilirsin. İşte ona, günahlarının bağışlana

cağını ve büyük bir ödül kazanacağını müjdele. 
12 Doğrusu Biz, ölüleri yeniden dirilteceğiz. Onların yaptık

larını da, geride bıraktıkları izleri de kaydediyoruz. Çün

kü Biz, her şeyi bütün ayrıntısıyla kaydederiz. 
13 Onlara, elçiler gönderdiğimiz şehir halkım örnek olarak anlat. 
14 Onlara iki elçi gönderdik, ama o iki elçiyi de yalanladılar. 

Bunun üzerine üçüncü bir elçi daha gönderdik. Bütün el

çiler: "Biz size Allah tarafından gönderildik" dedi. 
15 Şehir halkı: "Siz de bizim gibi birer insansınız. Ayrıca o 

rahmeti sonsuz olan Allah hiçbir vahiy indirmemiştir. Siz 

düpedüz yalan söylüyorsunuz" dedi. 
16*17 Elçiler: "Bizim size gönderildiğimizi Rabbimiz çok iyi bilir. Bi

zim görevimiz, bize verilen mesajı açıkça duyurmaktır" dedi. 
18 Şehir halkı: "Bize uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu davadan 

vazgeçmezseniz sizi taşlar ve ağır bir cezaya çarptırırız" dedi. 
1 9 Elçiler: "Başınıza uğursuzluk geldiyse bu kendi yaptıkla-

rınızdan dolayıdır. Size öğüt verildiği için mi böyle söylü

yorsunuz? Hayır; siz, kendinize yazık ediyorsunuz" dedi. 
2 0 2 5 Şehrin en uzak ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey 

kavmim! Sizden hiçbir karşılık istemeyen ve doğru yolda 
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olan bu elçilere uyun. Ben, neden beni yaratan ve sonun

da da herkesin Kendisine döneceği Allah'a kulluk etmeye

yim, neden O'nun yanısıra ilahlar edineyim? O sonsuz 

rahmet sahibi bana bir zarar vermek istese, o ilahların ne 

aracılığı fayda verir, ne de beni kurtarabilirler. O takdirde 

apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Ben, Rabbinize 

iman ediyorum, öyleyse beni dinleyin" dedi. 

26-27. Ona: "Sen cennete gireceksin" denildiğinde, "Keşke kav

mim, Rabbimin beni bağışladığını ve değerli kişiler arası

na kattığını bilseydi" dedi. 
2 8 Onun ardından kavminin üzerine gökten bir ordu indir

medik, indirme gereği de duymadık. 
2 9 Sadece korkunç bir ses gönderdik, hemen yok oluverdiler. 
3 0 Kendilerine gelen elçilerle a lay edenlere yaz ık lar o l sun! 
31 Kendilerinden önce nice nesli yok ettiğimizi; o yok olanların 

bir daha bunların yanma dönemediklerini görmüyorlar mı? 
3 2 Sonunda herkes Bizim huzurumuzda toplanacak. 

33-35. Ölü toprağa can vermemizde; ondan, yedikleri ürünler çı

karmamızda; orada, hurmalıklar ve üzüm bağlan yetiştir

memizde ve kaynaklar fışkırtmamızda gücümüzü göste

ren işaretler vardır. Onların ürünlerinden ve kendi yetiş

tirdiklerinin ürünlerinden yesinler. Buna rağmen O'na 

şükretmeyecekler mi? 
3 6 Her türlü bitkiyi, siz insanları ve bilmediğiniz nice şeyi çift 

olarak yaratan Allah ne yücedir! 
3 7 Gecede de gücümüzü gösteren bir işaret vardır. Gündü

zün aydınlığını giderince karanlıkta kalıverirler. 
3 8 Güneşte de gücümüzü gösteren bir işaret vardır. O, tayin 

edilen yörüngede sürekli hareket etmektedir. İşte bu, her 

şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın iradesinin sonu

cudur. 
3 9 Ayda da, gücümüzü gösteren bir işaret vardır: Onu, so

nunda kuru ve eğri bir hurma dalma benzer bir duruma 

gelinceye kadar çeşitli evrelerden geçiriyoruz. 
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4 0 Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü yok edebi-

lir. Çünkü her biri ayrı bir yörüngede hareket etmektedir. 
4 2 Soylarını dolu gemilerde taşımamız da, binek olarak kul-

lanabilecekleri benzer araçlar yaratmamız da onlar için gü

cümüzü gösteren bir işarettir. 
4 3 Dilersek onları suda boğarız; onlara ne yardım eden bu

lunur, ne de kurtulabilirler. 
4 4 Ama onlara acır ve biraz daha yaşatırsak başka... 
4 5 Onlara: "Allah'ın, gözlerinizin önünde olanı da, sizden giz

li tutulanı da bildiğini unutmayın ve O'ndan çekinin ki si

ze merhamet edilsin" denildi. 
4 6 Ama onlar, Rabblerinden kendilerine gelen her âyetten yüz 

çevirdiler. 
4 7 Onlara: "Allah'ın size verdiği rızıktan başkalarına da har

cayın" denildiğinde, kâfirler, iman edenlere: "Allah'ın dile

diği takdirde besleyebileceği kimseleri biz mi besleyece

ğiz? Doğrusu siz, açık bir yanılgı içindesiniz" derler. 
4 8 "Eğer doğru söylüyorsanız, bu söz ne zaman gerçekleşe

cek?" diyorlar. 
4 9 Onlar, çekişip dururlarken kendilerini yok edecek kor

kunç bir sesten başka bir şey mi bekliyorlar? 
5 0 Ama artık ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de yakınları

na dönebilirler. 
5 1 Sura üfürüldüğü zaman herkes kabrinden çıkıp Rabbine 

doğru koşar. 
52- "Eyvah! Bizi kim diriltti? Demek o sonsuz rahmet sahibi 

bizi bununla korkutuyormuş. Demek elçilerin söylediği 

doğruymuş" derler. 
5 3 Derken korkunç bir ses duyulur ve herkes huzurumuzda 

toplanır. 
5 4 Bugün kimseye en ufak bir haksızlık yapılmaz. Herkes 

ancak yaptığının karşılığını görür. 
55 Cennetlikler o Gün nimet içinde sefa sürer. 
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5 6 Eşleriyle beraber sedirler üzerinde mutlu bir şekilde otu

rurlar. 
5 7 Orada onlara her türlü meyve ve istedikleri herşey verilir. 
5 8 O sonsuz rahmet sahibi Rabbin verdiği sözden dolayı hu

zur ve mutluluk içinde yaşarlar. 
5 9 Günahkarlara ise: "Ey günahkarlar! Siz aynim bakalım!" 

denir. 

60-61. «Ey Âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin; çünkü o apa

çık düşmânınızdır; sadece Bana kulluk edin, işte doğru 

yol budur" diye sizi uyarmadım mı? 
6 2 "Çünkü şeytan, çoğunuzu saptırmıştır; neden aklınızı 

kullanmıyorsunuz?" 
6 3 "İşte sürekli uyarıldığınız cehennem!" 
6 4 "Hakikati bile bile inkar ettiğinizden dolayı girin oraya!" 
6 5 O Gün onların ağzını mühürleriz. Elleri dile gelir ve ayak

lan yaptıklarını tasdik eder. 
66 Dileseydik onları görüp anlama yeteneğinden yoksun bırakır

dık da doğruyla yanlışı bilemez ve doğru yolu bulamazlardı. 
6 7 Dileseydik onları öyle bir özellikte yaratırdık ki, bulun-

dukları konumdan çıkamazlardı. 
6 8 Kimin ömrünü uzatırsak, onun güç ve yeteneklerini zayıf

latırız. Buna rağmen akıllarım kullanmayacaklar mı? 
6 9 7 0 Biz ona şiir öğretmedik, zaten bu vahye uygun düşmezdi. Bu 

Kur'an diri olardan uyarmak için indirilen bir öğüt ve apaçık 

bir mesajdır. Kafirlerin yalan söylediği ortaya çıkacaktır. 
7 1 Kudretimizle, istifade ettikleri nice hayvan yarattığımızı 

görmüyorlar mı? 
7 2 O hayvanları onların istifadesine sunduk. Onların kimine 

binerler, kiminin de etini yerler. 
7 3 Onlardan çeşitli biçimlerde faydalanır ve süt elde ederler. 

Buna rağmen şükretmeyecekler mi? 
7 4 Kendilerine yardımları olacağım umarak Allah'ın yanısıra 

ilahlar ediniyorlar. 
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7 5 Oysa onlar, kendilerine yardım edemezler. Tersine bunla

rın yardımına muhtaçtır. 
76 Onların söylediklerinden dolayı üzüntüye kapılma. Çünkü 

Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarım da biliyoruz. 
77-78 İnsan, kendisini bir sperm damlasından yarattığımızı gör

müyor mu ki Bize karşı çıkıyor. Nasıl yaratıldığını gör

mezlikten geliyor ve Bizi diğer varlıklarla bir tutarak: "Çü

rümüş kemiklere kim hayat verecek?" diyor. 
7 9 De ki: "Onları yoktan yaratan, onlara yeniden hayat vere

cektir. Çünkü O, her şeyi nasıl yaratacağını çok iyi bilir." 
80 Yemyeşil ağaçlardan yakacak elde etmenizi sağlayan O'dur. 
8 1 Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yarat

maya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O, her şeyi 

bilen bir yaratıcıdır. 
82 Bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece "ol" der, o da 

hemen oluverir. 
8 3 Her şeye egemen olan Allah ne yücedir! Sonunda hepiniz 

O'na döndürüleceksiniz. 

37- SÂFFÂT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 182 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 4 Sıra sıra dizilenlere, kötülükten alıkoyanlara ve bütün in

sanları uyaranlara andolsun ki, ilahınız tektir. 
5 O, göklerin, yerin, bunlar arasında bulunanların ve güne

şin doğduğu noktaların Rabbidir. 
6 9 Doğrusu Biz, yeryüzüne en yakın gökleri gezegenlerle 

süsledik ve onları her türlü şeytanî güce karşı koruduk ki 

yüce âlemde konuşulanları dinleyemesinler, her taraftan 

sürülüp çıkarılsınlar, Allah'ın rahmetinden yoksun kal

sınlar ve sürekli azaba uğrasınlar. 
1 0 Eğer biri bu âlemden küçük bir bilgi koparmayı başarır

sa, bundan dolayı yakıcı bir aleve düşsün. 
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1 1 Onlara sor bakalım: Kendilerini yaratmak mı zor yoksa 

diğer varlıkları yaratmak mı? Doğrusu Biz onları basit bir 

balçıktan yarattık. 
1 2 Sen Allah'ın gücüne hayranlık duyuyorsun, onlar ise alay 

ediyorlar. 
1 3 Kendilerine verilen öğüde kulak asmıyorlar. 
14 Allah'ın vahyine muhatap olduklarında onu küçümsüyorlar. 

15-17. «Bu Kur'an düpedüz bir aldatmacadır. Öldüğümüz, toz-

toprak ve kemik yığını haline geldiğimiz zaman biz ve ata-

larımız yeniden mi diriltileceğiz?" diyorlar. 
1 8 De ki: "Evet, hem de zelil olarak..." 
1 9 Sadece korkunç bir ses... Hemen kalkıp etraflarına bakın

maya başlarlar. 
2 0 "Eyvah! İşte bu, Hesap Günü'dür" derler. 
2 1 Onlara: "İşte bu, yalanladığınız Hüküm Günü'dür" denir. 

22-24. O Gün Allah şöyle der: "Zalimleri, yandaşlarını ve Allah'ın 

yanısıra taptıklarını toplayın ve cehenneme doğru götü

rüp bekletin. Çünkü onlar, sorguya çekilecek." 
2 5 Onlara: "Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?" denir. 
2 6 Hayır; onlar o Gün Allah'a teslim olurlar. 
2 7 Birbirlerini suçlamaya başlarlar. 
2 8 Uyanlar: "Siz bize, yaptıklarımızın doğru olduğunu söylü

yordunuz" derler. 

29-32. Uyulanlar ise: "Siz zaten iman etme niyetinde değildiniz. 

Çünkü bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu, siz iyice 

azmıştınız. Artık Rabbimizin azabını hak ettik. Şimdi o 

azabı tadacağız. Sizi azdırdığımız doğruysa, bu bizim de 

azdığımızı gösterir" derler. 
3 3 O Gün onların hepsi aynı azabı çeker. 
3 4 İşte Biz, günahkarları böyle cezalandırırız. 

35-36. Çünkü onlara: "Allah'tan başka ilah yoktur" denildiği za

man büyüklük taslar, "Deli bir şâir yüzünden ilahlarımı-

zı terkedemeyiz" derlerdi. 



340 37/Sâffât Sûresi 

37 Hayır; o, hakikati getirmiş, önceki elçileri de tasdik etmiştir. 

38 39. Ama siz, can yakıcı azabı tadacak, yaptıklarınızın karşılı

ğını mutlaka göreceksiniz. 
4 0 Ancak Allah'ın samimi kullan bunun dışındadır. 

4 1 4 9 İşte onlar, yaptıklarına karşılık nimet cennetlerinde ağır

lanır ve onlara, bildikleri bir rızık hazırlanır. Karşılıklı kol

tuklara otururlar. Onlara, baş ağrısı yapmayan, sarhoş 

etmeyen ve içenlere zevk veren, tertemiz kaynaklardan 

doldurulmuş içecekler sunulur. Yanlarında, tatlı bakışlı, 

güzel gözlü, el değmemiş eşler vardır. 
5 0 Aralarında konuşmaya başlarlar. 
5 1 İçlerinden biri şöyle der: "Benim bir arkadaşım vardı." 

52 53. "Bana: Sen de mi, ölüp toz-toprak ve kemik yığını haline 

geldikten sonra hesaba çekileceğimize inanıyorsun?' derdi." 
5 4 "Onu gördünüz mü?" der. 
5 5 Bir bakar, onu ateşin ortasında görür. 
56 "Aman Allah'ım!" der, "Neredeyse beni de mahvedecektin." 
5 7 "Rabbimin nimeti olmasaydı ben de ateşe atılacaktım." 

58 59 "Çünkü biz artık ne öleceğiz, ne de azaba uğrayacağız." 
6 0 6 1 "İşte en büyük kazanç budur. Çalışanlar bunun için ça

lışsın." 
6 2 Böyle bir nimete mazhar olmak mı daha iyidir, cehenne

min öldürücü meyve ağacından yemek mi? 
6 3 Doğrusu Biz onu, zalimler için bir sınama aracı yaptık. 
64 O ağaç cehennemin dibinden çıkar. 
6 5 Meyvesi, şeytanların kellesi gibidir. 
6 6 Zalimler ondan yer ve karınlarını onunla doldururlar. 
6 7 Üzerine de, iğrenç şeyler karıştırılmış kaynar su içerler. 
6 8 Varacakları yer ise ateştir. 

69-70. Çünkü atalarının doğru yoldan ayrıldığını gördükleri hal

de, ısrarla onlann yolunu izlemek istiyorlardı. 
7 1 Onlardan öncekilerin çoğu da doğru yoldan ayrılmıştı. 
7 2 Oysa onlara da uyarıcı göndermiştik. 
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7 3 Uyanldıkları halde yola gelmeyenlerin sonunun nasıl ol

duğuna bir bak! 
7 4 Ancak Allah'ın samimi kullan bunun dışındadır. 

75-76. Bir zamanlar Nuh Bize yalvardı; Biz de ona güzel bir karşılık 

verdik, onu ve taraftarlarını büyük bir beladan kurtardık. 
7 7 Soyunu sürdürdük. 
7 8 Sonraki nesiller tarafından övgüyle anılmasını sağladık. 
7 9 Bütün âlemlerde Nuh'a selam olsun. 
8 0 İşte Biz, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. 
8 1 Çünkü o, iman eden kullarımızdan biriydi. 
8 2 Diğerlerini de suda boğduk. 
8 3 İbrahim de onun yolunu izliyordu. 
8 4 Tertemiz bir inançla Rabbine yönelmişti. 

85-87. B a b a s ı n a ve kavmine: "Neye kulluk ediyorsunuz? Allah'ın 

yanısıra sahte ilahlara mı dayanmak istiyorsunuz? Öyley

se âlemlerin Rabbiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" demişti. 
8 8 Sonra yıldızlara baktı. 
8 9 "Ben sizin yaptıklarınızdan rahatsızım" dedi. 
9 0 Bunun üzerine oradan uzaklaştılar. 

9i-92. İbrahim, onların ilahlarına yaklaşıp: "Önünüze konulan 

nimetlerden neden yemiyorsunuz, neden konuşmuyorsu

nuz?" dedi. 
9 3 Sonra onları vurup devirdi. 
9 4 Bunun üzerine hemen onun yanma geldiler. 
9 5 İbrahim: "Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" 
9 6 "Oysa sizi de, yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır" dedi. 
97 Onlar: "Bir odun yığını hazırlayın ve onu ateşe atın" dediler. 
9 8 Ona kötülük yapmak istediler, ama Biz onlan küçük dü

şürdük. 

99-100. İbrahim: "Ben Rabbimin istediği yere gideceğim. Rabbim! 

Bana, salih olacak bir çocuk bağışla" dedi. 
1 0 1 Bunun üzerine ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müj

delik. 
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1 0 2 Çocuk, babasının söylediklerini anlayacak yaşa geldiğin

de, İbrahim: "Düşümde seni boğazladığımı gördüm. Bir 

düşün, ne dersin?" dedi. Oğlu: "Babacığım, sana emredi

leni yap. Allah'ın izniyle sabrettiğimi göreceksin" dedi. 
1 0 3 İkisi de teslimiyet gösterince, İbrahim oğlunu yanı üzeri

ne yatırdı. 

104-105. «Ey İbrahim! Düşünün gereğini yerine getirdin" diye ses

lendik. İşte Biz, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. 
1 0 6 Doğrusu bu, apaçık bir sınama idi. 
1 0 7 Ona büyük bir kurbanlık verdik. 
1 0 8 Sonrakiler arasında övgüyle anılmasını sağladık. 
1 0 9 İbrahim'e selam olsun. 
1 1 0 İşte Biz, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. 
1 1 1 Çünkü o, iman eden kullarımızdan biriydi. 
1 1 2 Ona, ileride peygamber ve salih biri olacak olan İshak'ın 

doğacağını müjdeledik. 
1 1 3 Onu da, İshak'ı da mübarek kıldık. Ama onların soyundan 

iyi davrananlar da çıkacak, kendilerine zulmedenler de... 

114U6. Musa ve Harun'a da lütufta bulunduk; onları ve kavimle

rini büyük bir felaketten kurtardık. Onlara yardım ettik 

ve sonunda onlar üstün geldi. 
1 1 7 İkisine de hakla bâtılı ayırdeden bir Kitap verdik. 
1 1 8 Her ikisini de doğru yola eriştirdik. 
1 1 9 Sonrakiler arasında övgüyle anılmalarını sağladık. 
1 2 0 Musa ve Harun'a selam olsun. 
1 2 1 İşte Biz, iyi davranları böyle ödüllendiririz. 
1 2 2 Çünkü onlar, iman eden kullarımızdandı. 
1 2 3 İlyas da gönderdiğimiz elçilerden biriydi. 

124-126 Kavmine şöyle demişti: "Sizin de, atalannızın da Rabbi Al

lah olduğu halde O'ndan çekinmiyor, en üstün yaratıcıyı 

bırakarak Baal'e mi tapıyorsunuz?" 
1 2 7 Ama onu yalanladılar. Bu yüzden hesaba çekilecekler. 
1 2 8 Ancak Allah'ın samimi kullan bunun dışındadır. 
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1 2 9 Sonraki nesiller arasında övgüyle anılmasını sağladık. 
1 3 0 İlyas'a ve onun yolundan gidenlere selam olsun. 
1 3 1 İşte Biz, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. 
1 3 2 Çünkü o, iman etmiş kullarımızdan biriydi. 
1 3 3 Lût da gönderdiğimiz elçilerden biriydi. 

134.135. Gerice kalan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini kur

tardık. 
1 3 6 Sonra diğerlerinin kökünü kestik. 

137 138. Q e c e gündüz onların yaşadıkları bölgeden gelip geçiyor

sunuz. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? 

139. yunus da gönderdiğimiz elçilerden biriydi. 
1 4 0 Kavmini terkedip, yüklü bir gemiye binmişti. 

141-142. Kur'a çekilmiş ve o kur'ada kaybetmişti. Acınacak bir hal

deyken onu bir balık yutmuştu. 

H3144. Eğer Allah'ın şanını yüceltmeseydi, herkesin yeniden di-

riltileceği Gün'e kadar onun kamında kalacaktı. 
1 4 5 Ama onu bitkin bir halde sahile çıkardık. 
1 4 6 Üzerine geniş yapraklı bir bitki bitirdik. 
1 4 7 Yüzbin veya daha fazla kişiye yeniden elçi olarak gönderdik. 
1 4 8 Bu sefer ona inandılar. Biz de onları bir süre daha yaşattık. 
1 4 9 Onlara sor bakalım: Rabbinin kızları var da, onların sade

ce erkek çocukları mı var? 

15o. Yoksa melekleri dişi olarak yarattığımızı gördüler mi? 

15i-152 kazılan, "Allah çocuk sahibi oldu" diyerek O'na iftira edi

yor ve yalan söylüyor. 
1 5 3 O, kızları oğlanlara tercih mi etmiş? 
1 5 4 Size ne oluyor, ne biçim karar veriyorsunuz? 
1 5 5 Hiç düşünmüyor musunuz? 

156. yoksa sağlam bir deliliniz mi var? 
1 5 7 Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin! 
1 5 8 Bazıları da, Allah ile cinler arasında bir yakınlık olduğu

nu uydurdular. Oysa cinler de onların mutlaka yargılana

cağını bilir. 
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1 5 9 Allah, onların uydurduklarından uzaktır, yücedir. 
1 6 0 Allah'ın samimi kullan bunun dışındadır. 

161-163. Siz de, Allah'ın yanısıra taptıklarınız da kimseyi doğru 

yoldan çeviremezsiniz. Ancak yakıcı ateşe girmek isteyen

ler bunun dışındadır. 

164-166. "Hepimizin belli bir yeri vardır. Biz de O'nun huzurunda 

saf tutarız. Biz de O'nun sınırsız şanını yüceltiriz." 

167 169. Allah'a ortak koşanlar her zaman şöyle demişlerdir: "Ön

cekiler gibi bize de bir Kitap indirilmiş olsaydı, biz de 

O'nun samimi kullarından olurduk." 
1 7 0 Ama bu Kur'an'ı kabul etmeye yanaşmıyorlar. Yakında 

anlayacaklar. 

171173. Elçi olarak gönderdiğimiz kullara şunu söz verdik: Kendi

lerine mutlaka yardım edilecek ve sonunda Bizim ordu

muz üstün gelecektir. 

174-175. Bu nedenle onlardan bir süre uzak dur ve onların kim ol

duğunu gör. İleri de onlar da görecekler. 
1 7 6 Azabımızın gerçekten çabuk gelmesini mi istiyorlar? 
1 7 7 O azaba uğradıkları gün, uyarıldıkları halde yola gelme

yenlerin sonu ne kötü olur! 

178-179. Bu nedenle onlardan bir süre uzak dur ve onlann ne ol-

duklarını gör. İleri de onlar da görecekler. 
1 8 0 Kudret sahibi Rabbin, onlann yakıştırmalarından uzaktır. 

181-182. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, O'nun elçilerine se

lam olsun. 

38- SÂD SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 88 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Sâd. Bu Kur'an'ın öğüt dolu âyetleri üzerinde düşün! 
2 Kafirler kendilerini üstün görmüş ve doğru yoldan ayrıl-

mışlardır. 
3 Onlardan önce nice nesli yok ettik. Kurtulmalarının 

mümkün olmadığını anladıklarında Bize yalvarıp yakar

maya başladılar. 
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4 Bunlar da aralarından bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâ
firler: "O bizi kandırmak isteyen bir yalancıdır" dediler. 

5 "İlahları bire mi indirmiş? Doğrusu bu, çok tuhaf bir şey." 
6 İleri gelenleri öne atılarak: "İlahlarınıza bağlılığınızı sürdürün 

ve bu konuda direnin. Yapmanız gereken budur" dediler. 
78 "Diğer dinlerin hiçbirinde böyle bir şey duymadık. Bunlar 

uydurmadan başka birşey değildir. İlahî uyan aramızdan 
sadece ona mı indirilmiş?" Onlar Benim uyarımdan kuş
ku duydular, ama henüz azabımı tatmadılar. 

9 1 0 Yoksa kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri 
onların elinde mi? Yoksa göklerde, yerde ve ikisi arasında 
bulunanlara onlar mı hükmediyor? Öyleyse bütün im-
kanlarını kullanarak Allah'ın gücünün seviyesine ulaş
mayı denesinler! 

11 Ama ne kadar dayanışma içine girerlerse girsinler, yenil
meye mahkumdurlar. 

1 2 - 1 4 Daha önce Nuh kavmi, Âd kavmi ve yıkılacağına ihtimal 
verilmeyen bir saltanat sahibi olan Firavun, Semûd kav
mi, Lût kavmi ve Medyen'in yemyeşil vadilerinde oturan
lar da hakikati yalanladı. Tümü de inkarda birleşti, elçi
lerimi yalanladı ve cezamı hak etti. 

15 Bunlar da, bir an bile gecikmeyecek korkunç bir sesle yok 
olmayı bekliyorlar. 

16 "Rabbimiz! Bizim hak ettiğimizi Hesap Günü'nden önce 
ver" diyorlar. 

17 Onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud'u 
hatırla! O her zaman Bize yönelirdi. 

1 8 - 1 9 Sabah akşam yüceliğimizi anarken dağlan ve kuşları da 
ona eşlik ettirirdik. Hepsi Bizim koyduğumuz yasaya bo
yun eğerdi. 

20 Onun otoritesini güçlendirmiş ve ona doğru karar verme 
yeteneği bağışlamıştık. 

21 Mabedin duvarına tırmanıp içeri giren iki dâvâcının olayı
nı duydun mu? 
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2 2 Davut onlan birden karşısında görünce korkmuş, onlar 

da: "Korkma" demişlerdi, "Biz, biri diğerinin hakkına te

cavüz eden iki davacıyız. Aramızda adaletle karar ver; 

doğrudan ayrılma ve bize bir çözüm yolu göster." 
2 3 "Bu kardeşimin doksandokuz koyunu, benim de bir ko

yunum var. Onu da kendisine vermemi isteyerek bu tar

tışmada beni yendi." 
2 4 Davut: "Bu adam senin koyununu kendi koyunlanna kat

mak istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten yakınlann 

çoğu birbirine haksızlık eder. İman edip salih amel işle

yenler bunun dışındadır. Onlar da ne kadar az" dedi. Da

vut, kendisini sınadığımızı anladı; Rabbinden bağışlanma 

dileyerek secdeye kapandı ve Bize yöneldi. 
2 5 Bunun üzerine onu bağışladık. Katımızda ona yüksek de

receler ve güzel bir gelecek vardır. 
2 6 Ey Davut! Seni yeryüzünde halife yaptık; öyleyse insanlar 

arasında adaletle hükmet, hevaya uyma. Çünkü hevâ se

ni Allah yolundan saptınr. Allah yolundan sapanlar ise, 

Hesap Günü'nü umursamadıkları için şiddetli bir azaba 

uğrayacaklardır. 
2 7 Kafirlerin sandığı gibi, göğü, yeri ve onların arasındakile-

ri boş yere yaratmadık. Uğrayacakları azaptan dolayı kâ

firlerin vay haline! 
2 8 Yoksa, iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat 

çıkaranlarla; Allah'a karşı gelmekten çekinenleri doğru 

yoldan sapanlarla bir tutacağımızı mı sandınız? 
2 9 Sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir. Öyleyse âyetleri 

üzerinde düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın. 
3 0 Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel bir kuldu; her 

zaman Bize yönelirdi. 

31-33. Bir akşam kendisine soylu atlar gösterilmişti. "Ben, Rab-

bimi hatırlattığı için güzel olan her şeyi severim" dedi. At

lar koşarak gözden kaybolunca: "Onları bana getirin" de

di; bacaklarını ve boyunlannı sıvazlamaya başladı. 
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34-35. Ama daha önce otoritesini zayıflatarak Süleyman'ı denemiş

tik. Bunun üzerine o, Bize yönelmiş ve: "Rabbim! Beni ba

ğışla ve bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir 

egemenlik ver. Çünkü Sen, çok bağışlayıcısın" demişti. 
3 6 Bunun üzerine, gemiyle dilediği yere kolayca gidebilmesi 

için rüzgardan istifade etmesini sağladık. 

37-39. Bütün bozguncu güçleri, her türlü yapı ustasını, dalgıcı 

ve zincirlerle birbirine bağlanmış diğerlerini de onun hiz

metine verdik. "Bu Bizim ihsanımızdır. Onu başkalarına 

versen de, vermesen de hesabı sorulmaz" dedik. 
4 0 Katımızda ona yüksek dereceler ve güzel bir gelecek var. 
4 1 Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Bir zamanlar Rabbine: "Şey

tan bana sıkıntı ve acı veriyor" diye yalvarmıştı. 
4 2 "Ayağını yere vur. İşte yıkanabileceğin ve içebileceğin se

rin bir su!" dedik. 
4 3 Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir uyarı olmak 

üzere sayılarını iki katına çıkardık. 
4 4 "Eline bir demet ot al ve onunla vur, yeminini bozma" de

dik. O her zaman sıkıntılara sabrederdi. O ne güzel bir 

kuldu, daima Bize yönelirdi. 
4 5 Güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış gücüne sahip 

olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. 

46-47. çünkü onlar, sürekli hesaba çekileceklerinden korkan, 

katımızda seçkin ve iyi kimselerdendi. 
4 8 İsmail'i, Elyesâ'yı ve kendini Bizim yolumuza adayan her

kesi hatırla. Onların tümü de iyi kimseydi. 

49-50. Bu bir uyandır. Allah'a karşı gelmekten çekinenler en gü

zel yeri; kapılan sonuna kadar açık sonsuz mutluluk cen

netlerini kazanacaklar. 
5 1 Orada uzanıp dinlenecekler, diledikleri yiyecek ve içeceğe 

kavuşacaklar. 
5 2 Yanlarında tatlı bakışlı, uyumlu eşler olacak. 
5 3 İşte Hesap Günü için size söz verilen budur. 
5 4 İşte bu, bitmez tükenmez nimetimizdir. 
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55-56. Azgınlar da kötü bir yere; cehenneme girecekler. Orası ne 

kötü bir yerdir! 

57-58. öyleyse kaynar su ve irini içsinler; azap üstüne azap tat

sınlar. 
5 9 Onları azdıranlara: "Körü körüne size uyanlar da sizinle 

beraber cehenneme girecek. Onlar rahat yüzü görmesin. 

Muhakkak onlar da ateşe atılacak" denir. 
6 0 6 1 Onlar: "Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü bizim bura

ya girmemize siz sebep oldunuz. Burası ne kötü bir yer! 

Rabbimiz ! Bizim buraya girmemize kim sebep olduysa 

onun ateşteki azabını kat kat artır" derler. 

62-63. Onları azdıranlar der ki: "Yeryüzündeyken, sapık sayıp 

kendileriyle alay ettiğimiz kimseleri neden aramızda göre

miyoruz? Yoksa gözümüzden mi kaçtılar?" 
6 4 İşte cehennemlikler aralarında böyle tartışacak. 

65-66. De ki, "Ben sadece bir uyarıcıyım. Herşeye egemen olan 

tek Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve on

ların arasında bulunan herşeyin Rabbidir; üstündür, çok 

bağışlayıcıdır." 
6 7 De ki: "Bu çok önemli bir haberdir." 
6 8 "Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz." 
6 9 "Yüce âlemdekilerin neden çekiştiklerini bilmiyordum." 
70 "Allah bana vahyetmemiş olsaydı, ben de sizi uyarmazdım." 

7 1 7 2 Rabbin meleklere: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. 

Onu şekillendirip ruhumdan üflediğimde, ona boyun 

eğin" demişti. 

73-74. Bunun üzerine bütün melekler ona boyun eğdi; ama İb

lis, büyüklük tasladı ve nankörlük etti. 
7 5 Allah: "Ey İblis! Kudretimle yarattığım bu varlığa neden 

boyun eğmedin? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa kendi

ni ondan üstün mü görüyorsun?" dedi. 
7 6 İblis: "Ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, 

onu çamurdan" dedi. 

77-78. Allah: "Öyleyse oradan çık, çünkü artık kovuldun. Hesap 

Günü'ne kadar rahmetimden mahrum kalacaksın" dedi. 
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7 9 İblis: "Rabbim! Bana Yeniden Dirilme Günü'ne kadar sü

re tanı" dedi. 
8 0 - 8 1 Allah: "Sana, Kıyamet Günü'ne kadar süre tanındı" dedi. 

82-83. Bunun üzerine İblis: "Kudretine andolsun ki, samimi kul

ların hariç, insanların tümünü azdıracağım" dedi. 
8 4 8 5 Allah: "O zaman gerçek şudur; Ben de sadece gerçeği söy

lüyorum: Seni ve sana uyanların tümünü cehenneme dol

duracağım" dedi. 
8 6 De ki: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ol

duğumdan büyük görünmeye çalışan biri de değilim." 
8 7 "Bu Kur'an, insanlar için sadece bir uyandır." 
8 8 "Onun söylediklerinin doğruluğunu bir süre sonra mutla

ka anlayacaksınız." 

39- ZÜMER SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 75 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Bu Kitap, kudret ve hikmet sahibi Allah katından indiril

miştir. 
2 Sana bu Kitab'ı hakikati ortaya koymak için indirdik. Öyley

se sadece Allah'ın otoritesine boyun eğerek O'na kulluk et. 
3 Bilin ki uyulması gereken sadece Allah'tır. O'ndan başka

sına güvenenler: "Biz bunlara sadece, bizi Allah'a yaklaş

tırsın diye kulluk ediyoruz" derler. Doğrusu Allah, ayrılı-

ğa düştükleri konularda mutlaka karar verecektir. Doğ

rusu Allah, yalan söyleyen ve sürekli nankörlük eden 

kimseyi doğru yola iletmez. 
4 Eğer Allah bir çocuk sahibi olmak isteseydi, yarattıkların

dan dilediğini seçerdi. Ama O'nun böyle bir şeye ihtiyacı 

yoktur. Çünkü O, her şeye egemen olan Allah'tır, tektir. 
5 Gökleri ve yeri belli bir gaye için yaratan; geceden sonra 

gündüzü, gündüzden sonra geceyi getiren; güneşi ve ayı 

koyduğu yasalara boyun eğdiren O'dur. Hepsi, belli bir 

süreye kadar görevini sürdürecektir. İyi bilin ki, O çok ba

ğışlayıcıdır, kudret sahibidir. 
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6 Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve si

ze dört tür hayvan bağışlayan O'dur. O sizi analarınızın 

rahimlerinde, ışık geçirmez üç kat zar içinde çeşitli evre

lerden geçirerek yaratıyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur; 

O her şeye egemendir. O'ndan başka ilah yoktur. Buna 

rağmen hakikatten nasıl yüz çeviriyorsunuz? 
7 Eğer nankörlük ederseniz bilin ki, Allah kimsenin yaptığı

na muhtaç değildir; kullarının nankörlük etmesinden 

hoşnut olmaz; ama şükrederseniz sizden hoşnut olur. 

Kimse başkasının günahını çekmez. Sonunda Rabbinize 

döneceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecek. Çün

kü O, insanların kalbinden geçenleri çok iyi bilir. 
8 İnsanın basma bir sıkıntı gelirse, Rabbine yönelerek O'na 

yalvarıp yakarır. Ama O'nun rahmetiyle bir nimete kavu

şursa, daha önce O'na yalvarıp yakardığını unutarak baş-

kalarını Allah yolundan saptırmak için O'na eşler koşma

ya başlar. O kimseye de ki: "Hakikati inkar ederek biraz se

fa sür bakalım! Çünkü sonunda cehennemlik olacaksın." 
9 Hiç bu kimseyle, âhiretten korkarak Allah'a boyun eğen 

ve Rabbinin rahmetini umarak gecelerini secde ve kıyam

la geçiren bir olur mu? De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir 

olur mu?" Bunu sadece akıl sahipleri anlayabilir. 
1 0 De ki: "Allah şöyle buyuruyor: Ey iman eden kullarım! 

Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyi davrananlar, iyi bir 

sonuç elde edecekler. Yeryüzü çok geniştir, ama sabre

denlerin ödülü hesapsız verilecektir." 
1 1 - 1 2 De ki: "Bana sadece Allah'ın otoritesine boyun eğerek O'na 

kulluk etmem ve müslümanların öncüsü olmam emredildi." 
13 De ki: "Eğer Rabbime karşı gelirsem, o çetin Gün'ün aza

bına uğramaktan korkarım." 
1 4 De ki: "Ben sadece Allah'ın otoritesine boyun eğerek O'na 

kulluk ederim." 
15 "Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Asıl 

hüsrana uğrayanlar, Kıyamet Günü kendileri de, yakınları 

da kaybedecek olanlardır. İşte en büyük kayıp budur." 
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1 6 Onları hem üstlerinden, hem de altlarından alev saracak

tır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. "Ey kullarım! 

Sadece Ben'den korkun." 
1 7 Azgınlara kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere ne 

mutlu! Öyleyse kullarımı müjdele! 
1 8 Onlar, söylenen sözleri dinler ve onların en güzeline uyar

lar. İşte onlar, Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. 

Çünkü onlar, akıllarını kallanmışlardır. 
1 9 Peki, azaba uğrayacak olan kimseyi ateşten kurtarabilir 

misin? 
2 0 Buna karşılık, Rablerinden çekinenlere, içinden sular 

akan cennetlerde, kat kat konaklar hazırlanmıştır. Çün

kü Allah böyle söz vermiştir ve O, sözünden asla dönmez. 
2 1 Allah'ın gökten yağış indirerek yeryüzündeki su kaynak

larını beslediğini ve onunla çeşitli renklerde ekinler yetiş

tirdiğini, sonra onların sararıp kuruduğunu, sonra da 

çer çöpe döndüğünü görmüyor musun? Doğrusu bunda, 

akıl sahiplerinin alacağı dersler vardır. 
2 2 Allah'ın, gönlünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden gelen 

ışıkla aydınlanmaktadır. Allah'ı anma konusunda kalbi 

katılaşmış olanların vay haline! İşte onlar, apaçık bir sa

pıklık içindedir. 
2 3 Allah, en güzel öğretiyi, tutarlı ve çeşitli yönlerden tekrar

lanan ayetler halinde indirmiştir. Kur'an'ı dinlediklerinde, 

Rablerinden korkanların tüyleri ürperir; ama Allah'ın 

rahmetini hatırlayınca hem bedenleri, hem de zihinleri ra

hatlar. İşte bu, Allah'ın rehberliğidir; onunla dilediğini 

doğru yola iletir. Ama Allah'ın saptırdığını kimse doğru 

yola iletemez. 
2 4 Kıyamet Günü yüzünü ateşten korumaya çalışan kimsey

le, o ateşten güvende olan bir olur mu? O Gün zalimlere: 

"Yaptıklarınızın karşılığını tadın bakalım!" denir. 
2 5 Onlardan öncekiler de hakikati yalanlamış, ama başları

na ummadıkları bir sırada bir bela gelmişti. 
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2 6 Allah onları dünyada rezil etti. Ahiret azabı ise daha bü

yüktür. Keşke bunu bilseler! 
2 7 2 8 Üzerinde düşünsünler diye bu Kur'an'da insanlara her 

türlü örnek olayı anlattık; Bize karşı gelmekten çekinsin-

ler diye onu tutarlı ve apaçık bir mesaj olarak indirdik. 
2 9 Allah size bir misal veriyor: İstekleri farklı bir çok kişiye 

hizmet eden bir adamla, tek bir kişiye hizmet eden adam 

bir olur mu? Övülmesi gereken Allah'tır, ama çoğu bunu 

anlamaz. 
3 0 Sonunda sen de öleceksin, onlar da ölecek. 
3 1 Sonra da Kıyamet Günü Rabbinizin huzurunda yargıla

nacaksınız. 
3 2 Allah'a iftira eden ve kendisine gelen hakikati yalanlayan

dan daha zalim kim vardır? Kafirlerin varacağı yer cehen

nem değil mi? 
3 3 Ama hakikati getiren ve onu tasdik edenler, Allah'a karşı 

gelmekten çekinenlerdir. 
3 4 Rableri onlara dilediklerini verecektir. İşte iyi davrananla-

rın ödülü budur. 
3 5 Allah onların kötülüklerini bağışlayacak ve iyiliklerine en 

güzel karşılığı verecektir. 
3 6 Allah'ın, kullarını korumaya gücü yetmiyor mu ki seni 

O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar? Allah'ın saptırdığını 

kimse doğru yola eriştiremez. 
3 7 Allah'ın doğru yola eriştirdiğini de kimse saptıramaz. Allah, 

kudret sahibidir ve kötüleri mutlaka cezalandıracaktır. 
3 8 Eğer onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, 

"Allah yarattı" derler. De ki: "Allah'ın yanısıra kulluk et

tikleriniz üzerinde hiç düşündünüz mü? Eğer Allah bana 

bir zarar vermek istese, onlar O'nun vereceği zararı önle

yebilir mi? Yahut bana bir nimet vermeyi dilese, onlar 

O'nun rahmetim' engelleyebilir mi?" De ki: "Allah bana ye

ter. Bir varlığa güvenmek isteyenler, sadece Allah'a gü

vensinler." 
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4 0 De ki: "Ey kavmim! Elinizden geleni yapın, çünkü ben de 

elimden geleni yapacağım. Rezil edecek azabın kimin ba

şına geleceğini, kesintisiz azaba kimin uğrayacağını ya

kında göreceksiniz." 
4 1 Sana bu Kitab'ı, insanlara hakikati duyurman için indir

dik. Kim doğru yola girerse lehine, kim de saparsa aleyhi

nedir. Sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin. 
4 2 Allah, ölenlerin canını, uyuyanların da bilincini alır. Ölü

müne karar verdiklerini öldürür, diğerlerini de belli bir 

süreye kadar yaşatır. Doğrusu bunda, düşünen kimsele

rin alacağı dersler vardır. 
4 3 Buna rağmen Allah'ın dışındaki varlıklardan yardım bek

liyorlar. De ki: "Onlar hiçbir şeye güç yetiremeseler ve 

akıllarını kullanamasalarda mı?" 
4 4 De ki: "Yardım edebilecek olan varlık sadece Allah'tır. 

Göklerin ve yerin egemeni O'dur. Sonunda da O'na dön

dürüleceksiniz." 
4 5 Allah tek olarak anıldığı zaman âhirete iman etmeyenlerin 

kalbi nefretle dolar. O'nun yanısıra diğer ilahlar anıldığın

da ise sevinirler. 
4 6 De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan; yaratılmışların kavrayış 

alanı dışındakileri de, içindekileri de bilen Allah'ım! Ayrı

lığa düştükleri konularda kullarının arasında Sen karar 

vereceksin." 
47 Eğer o zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta iki katı fazlası

na sahip olsalardı, Kıyamet Günü azaptan kurtulmak için 

hepsini gözden çıkarırlardı. Çünkü daha önce hiç hesaba 

katmadıkları şey, Allah tarafından karşılarına çıkarılır. 
4 8 Yaptıkları kötülükler ortaya çıkar ve alaya aldıkları şey 

onları kuşatıverir. 
4 9 İnsanın başına bir sıkıntı geldiğinde Bize yalvarıp yakarır. 

Ama ona bir nimet verdiğimizde: "Ben bunu kendi yete

neklerimle kazandım" der. Hayır! O bir sınamadır, ama 

çoğu bunu anlamaz. 
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5 0 Onlardan öncekiler de böyle demişlerdi. A m a kazandık la

rı onlara hiçbir fayda sağ lamadı . 
5 1 Onlar, yaptıkları kötülükler in karşıl ığını gördüler. Bu za

limler de yaptıklar ı kötülükler in karşıl ığını göreceklerdir. 

B u n d a n as la kur tu lamazlar . 
5 2 Allah'ın, dilediğinin rızkını genişlettiğini, dilediğine de bel

l i bir ö lçüye göre verdiğini görmüyor lar mı? D o ğ r u s u b u n 

da, iman edenlerin a lacağı dersler vardır. 
5 3 De ki: "Allah şöyle buyuruyor : Ey kendilerine z u l m e d e n 

kul lar ım! Allah' ın rahmet inden u m u d u n u z u k e s m e y i n . 

Ç ü n k ü O, isterse b ü t ü n günahlar ınız ı bağışlar. Ç ü n k ü O, 

ç o k bağışlayıcıdır, ç o k merhametl idir ." 
5 4 Öyleyse, a z a b a u ğ r a m a m a k için Rabbinize yönel in ve 

O'na teslim olun. Y o k s a sizi k i m s e k o r u y a m a z . 

55-56. Bu azap, ummadığ ın ız bir sırada, ans ız ın baş ın ıza gelme

den önce Rabbiniz tarafından gönderi len en güzel mesa ja 

u y u n ki o G ü n kimse, "Allah'a karş ı görevimi ihmal etti

ğ imden ve hakikat i k ü ç ü m s e d i ğ i m d e n dolayı yaz ık lar ol

s u n bana!" demesin. 

57-58. y a h u t , "Allah beni doğru yola eriştirseydi, O'na karş ı gel

m e k t e n çek inen biri o lurdum"; y a h u t , azabı g ö r d ü ğ ü za

m a n : " B a n a bir fırsat d a h a verilse, iyi d a v r a n a n biri olur

d u m " demesin. 
5 9 O z a m a n Allah o n a şöyle der: "Hayır! S a n a âyetlerim u laş

tığı halde s e n o n l a n yalanladın, b ü y ü k l ü k tas ladın ve kâ

fir oldun." 
6 0 Kıyamet G ü n ü , Al lah'a iftira edenlerin y ü z ü n ü n k a p k a r a 

kesildiğini görürsün. Büyüklenenler in yeri c e h e n n e m de

ğil mi? 
6 1 A m a Allah, Kendisine karş ı ge lmekten çekinenleri koru

y a c a k ; onlar ne bir ceza görecekler, ne de üzülecekler . 
6 2 Her şeyi y a r a t a n ve her şeyin s o n u c u n u belirleme g ü c ü n e 

sahip olan sadece Allah'tır. 
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6 3 Göklerin ve yerin egemeni O'dur. Allah'ın ayetlerini inkar 

edenler kaybetmişlerdir. 
6 4 De ki: "Ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk et

memi mi teklif ediyorsunuz?" 
6 5 Sana da, senden öncekilere de şöyle vahyedildi: Eğer Al

lah'a ortak koşarsan bütün yaptıkların boşa gider ve hüs

rana uğrarsın. 
6 6 Öyleyse sadece Allah'a kulluk et ve O'na şükret. 
67 Allah'ı gereği gibi kavrayamadılar. Çünkü O, Kıyamet Günü 

bütün yeryüzünü avucunun içine alacak, gökleri de eliyle 

dürecektir. O, onların ortak koşmalarından uzak ve yücedir. 
6 8 Sûr'a üflendiğinde, Allah'ın diledikleri dışında, göklerde 

ve yerde olanların tümü düşüp bayılacak. Ona ikinci kez 

üflendiğinde, kalkıp etraflarına bakmaya başlayacaklar. 
6 9 Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanacak; herkesin yaptı

ğı ortaya konacak; peygamberler ve diğer şahitler çağrıla

cak; aralarında adaletle karar verilecek, onlara asla hak

sızlık edilmeyecek. 
7 0 Herkes, yaptığının karşılığını tam olarak alacak. Çünkü 

Allah, onların yaptığını çok iyi bilir. 
7 1 Kafirler bölük bölük cehenneme sevkedilecek. Oraya var

dıklarında, oranın kapıları açılacak ve bekçileri onlara: 

"Size aranızdan, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve sizi bu 

Gün'e karşı uyaran elçiler gelmedi mi?" diye soracak; on

lar da, "Evet, geldi" diyecek. Artık kâfirlerin azaba uğraya

cağına karar verilecek. 
7 2 Onlara: "Artık temelli kalacağınız cehenneme kapıların-

dan girin" denilecek. Büyüklenenlerin yeri ne kötüdür! 
7 3 Rablerine karşı gelmekten çekinenler de bölük bölük cen

nete gönderilecek. Oraya vardıklarında kapılarının ardına 

kadar açık olduğunu görecekler. Cennetin bekçileri onla

ra: "Size esenlik ve mutluluk dileriz. Temelli kalacağınız 

cennete girin" diyecekler. 
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7 4 Onlar da: "Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi, diledi

ğimiz şekilde yerleşeceğimiz bu cennet yurduna yerleşti

ren Allah'a hamdolsun" diyecekler. Salih amel işleyenle

rin karşılığı ne güzeldir! 
7 5 Meleklerin, Allah'ın egemenlik koltuğunun etrafında top

lanıp, Rablerini överek yücelttiklerini göreceksin. Herkes 

hakkında adaletle karar verilecek ve: "Övülmesi gereken, 

âlemlerin Rabbi olan Allah'tır" denecek. 

40- MtTMtN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 85 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mim. 
2 3 Bu Kitap, kudret sahibi, her şeyi bilen, günahları bağışla

yan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin, lütfu bol olan Allah 

katından indirilmiştir. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş 

O'nadır. 
4 Allah'ın âyetlerine karşı ancak kâfirler mücadele eder. 

Onlann yeryüzünde istedikleri gibi dolaşmaları seni ya

nıltmasın. 
5 Onlardan önce Nuh kavmi ve Allah'ın elçilerine karşı bir

leşen diğer kavimlerin tümü de hakikati yalanladı; kendi

lerine gönderilen elçileri engellemeye ve öldürmeye kalkış

tı; hakkı ortadan kaldırıp bâtılı egemen kılmaya çalıştı. 

Bu yüzden onlan cezalandırdım. İntikamım ne acı oldu! 
6 Rabbinin, kafirlerle ilgili şu sözü mutlaka yerine gelecek

tir: Onlar cehenneme gireceklerdir. 
7 Allah'ın egemenlik koltuğunu taşıyanlar ve onun çevre

sinde bulunanlar, Rablerini överek yüceltir, O'na iman 

eder ve müminlerin bağışlanmasını dilerler: "Rabbimiz! 

Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip Sen'in 

yoluna uyanları bağışla ve cehennem azabından koni." 
8 "Rabbimiz! Hem onlan, hem de onlann atalarından, eşle

rinden ve çocuklarından sâlih olanları, söz verdiğin son-
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suz esenlik cennetlerine koy. Çünkü kudret ve hikmet sa

hibi olan sadece Sen'sin." 
9 "Ve onları kötü işler yapmaktan koru. O Gün kimi azap

tan korursan, ona merhamet etmiş olursun. İşte en bü

yük kazanç budur" derler. 
1 0 Kâfirlere: "İmana çağrıldığınız halde hakikati inatla inkar 

ettiğiniz zaman Allah'ın size olan öfkesi, bu Gün sizin 

kendinize duyduğunuz öfkeden daha büyüktür" denilir. 
11 Onlar da: "Rabbimiz! Bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilt

tin. Günahlarımızı da itiraf ettik. Artık bize bir kurtuluş 

yolu yok mu?" derler. 
1 2 Onlara şöyle denir:" Bu duruma düşmeniz, Allah'ın birli

ğine inanmaya çağrıldığınızda inkar etmeniz; O'na ortak 

koşulduğunda da hemen inanmanızdan dolayıdır. Artık 

karan, yüce ve büyük Allah verecektir." 
1 3 Size her türlü ayeti gösteren ve gökten rızık indiren O'dur. 

Ama Allah'a yönelenlerden başkası bundan ders almaz. 
1 4 Kâfirler nefret etse de, sadece Allah'ın otoritesine boyun 

eğerek O'na kulluk edin. 
1 5 En yüce varlık olan Allah, egemenlik koltuğuna kurul

muştur. O, Kendi iradesiyle dilediği kuluna vahiy indire

rek, O'na kavuşacakları Gün'ün gelip çatacağı konusun

da herkesi uyarır. 
16 O Gün herkes kabrinden çıkar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli 

kalmaz. O Gün her şeye kim egemen olacak? Bütün var

lıklara egemen olan tek Allah. 
17 O Gün herkes yaptığının karşılığım görür, kimseye en ufak 

bir haksızlık yapılmaz. Doğrusu Allah, hesabı çabuk görür. 
1 8 Bu yüzden onları, korkudan yüreklerin ağza geleceği, dil

lerin tutulacağı o yaklaşan Gün'e karşı uyar. O Gün za

limler ne bir dost bulabilir, ne de sözü geçecek bir aracı. 
1 9 Çünkü O, kötü niyetli bakışları ve akıldan geçen her şeyi 

bilir. 
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2 0 Allah, hakikate ve adalete uygun karar verir. O'nun yanı

sıra yalvardıkları ise hiçbir şeye karar veremezler. Doğru

su Allah, her şeyi duyar ve bilir. 
2 1 Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonuna 

bakmıyorlar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler, 

yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı. Ama Allah on

ları günahlarından dolayı cezalandırıverdi, kendilerini Al

lah'a karşı koruyacak kimse bulamadılar. 
2 2 Çünkü onlar, elçilerinin kendilerine getirdiği apaçık delil

leri inkar ettiler. Allah da bu yüzden onları cezalandırdı. 

Doğrusu Allah, çok güçlüdür, dilediğini çetin bir şekilde 

cezalandırır. 
2 3 2 4 Gerçek şu ki, Musa'yı âyetlerimizle ve apaçık bir yetki ile 

Firavun'a, Hâmân'a ve Karun'a gönderdiğimizde, "Bu 

adam bizi kandırmak isteyen bir büyücü" demişlerdi. 
2 5 Musa onlara Biz'den aldığı hakikati götürdüğünde: "Ona 

inanan erkekleri öldürün, kadınları sağ bırakın" demiş

lerdi. Ama kâfirlerin bütün hilesi boşa çıktı. 
2 6 Firavun: "Beni bırakın da Musa'yı öldüreyim. Rabbinden 

yardım istesin bakalım, Rabbi onu kurtarabilecek mi? 

Çünkü ben onun kumlu düzeni değiştireceğinden veya 

yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum" dedi. 
2 7 Musa: "Doğrusu ben, Hesap Günü'ne inanmayan ve bü-

yüklenen herkesten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 

olan Allah'a sığınırım" dedi. 
2 8 Firavun ailesinden olup da, o güne kadar inancını gizle

yen bir mümin dedi ki: "Rabbinizden size apaçık deliller 

getirdiği halde, 'Rabbim Allah'tır' diyen bir adamı mı öldü

receksiniz? Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhine döne

cektir. Ama doğm söylüyorsa, sizi uyardıklarının bir kıs

mı başınıza gelecektir. Çünkü Allah, yalan söyleyen ve 

aşın giden kimseyi doğru yola eriştirmez." 
2 9 "Ey kavmim! Bu gün ülkeye siz egemensiniz. Ama Allah'ın 

azabı başımıza gelirse bizi ondan kim kurtarabilir?" Fira-
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v u n : " B e n size a n c a k doğru bildiğimi söy lüyorum ve doğ

ru yo lu göster iyorum" dedi. 

30-31. Bunun uzerine, i m a n e d e n a d a m : "Ey kavmim!" dedi. 

"Doğrusu ben, N u h kavmi, Â d kavmi, S e m û d kavmi v e 

onlardan s o n r a ge len diğer kavimler gibi hakikat i o r t a d a n 

ka ld ı rmak için bir leşenlerin b a ş ı n a gelenlerin sizin de ba

şınıza ge lmes inden k o r k u y o r u m . Allah, kul lar ına h a k s ı z 

lık e tmek is temez." 
3 2 "Ey k a v m i m ! Sizin, h e r k e s i n c a n derdine d ü ş ü p feryat 

edeceği G ü n ' ü n a z a b ı n a u ğ r a m a n ı z d a n k o r k u y o r u m . " 
3 3 " O G ü n d ö n ü p k a ç m a k istersiniz, a m a Allah' ın e l inden 

kur tu lamazs ın ız . Ç ü n k ü Al lah ' ın saptırdığına yol gösteren 

olmaz." 
3 4 " D a h a önce Y u s u f da size a p a ç ı k deliller getirmişti. A m a 

o n u n getirdiklerinden k u ş k u d u y d u n u z . O ölünce, 'Allah 

o n d a n sonra bir d a h a elçi göndermez ' dediniz. Al lah, ha

kikat ten k u ş k u d u y a r a k kendiler ine yaz ık edenleri işte 

böyle şaşırtır." 
3 5 " Ç ü n k ü onlar, ellerinde hiçbir delil olmadığı halde, Al

lah' ın ayetleri h a k k ı n d a tartışırlar. B u , Al lah 'a göre de, 

i m a n edenlere göre de ç o k çirkin bir günaht ı r . Allah, k e n 

dini b e ğ e n e n zorbalar ın ka lb ini işte böyle mühür ler . " 

36-37. Firavun: "Ey H â m â n ! B a n a bir ku le y a p da göklere y ü k s e -

leyim. Belki böylece M u s a ' n ı n i lahını görebilirim. Ç ü n k ü 

b e n o n u n y a l a n c ı o l d u ğ u n a inanıyorum" dedi. Böy lece 

yaptığı kötü lük ler F i ravun 'a güze l g ö r ü n d ü ve doğru yol

d a n a l ıkondu. F i r a v u n ' u n tuzağı , h ü s r a n ı n ı a r t ı rmaktan 

b a ş k a bir işe y a r a m a d ı . 
3 8 İman eden a d a m şöyle d e v a m etti: "Ey k a v m i m ! S iz b a n a 

u y u n , sizi doğru y o l a i leteyim." 
3 9 "Ey kavmim! D ü n y a h a y a t ı gelip geçici bir eğ lenceden 

b a ş k a bir şey değildir. O y s a âhiret y u r d u kalıcıdır." 
4 0 "Kim k ö t ü l ü k iş lerse, s a d e c e işlediği k ö t ü l ü ğ ü n karşılığı

nı görür. Kim de, ister e r k e k o l s u n ister kadın, i m a n edip 
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salih amel işlerse cennete girer ve orada kendisine hesap

sız nimetler verilir." 
4 2 "Ey kavmim! Bu nasıl iş? Ben sizi kurtuluşa, üstün ve çok 

bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum; siz beni ateşe, Al

lah'ın otoritesini tanımamaya ve hakkında hiçbir bilgim 

olmayan şeyleri O'na ortak koşmaya çağırıyorsunuz." 
4 3 "Sizin beni çağırdığınız şeyler dünya da, ahirette de çağ

rılmaya layık değildir. Sonunda hepimiz Allah'a dönece

ğiz, ama aşın gidenler ateşe girecekler." 
4 4 "Size söylediklerimin doğruluğunu o zaman anlayacaksı

nız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Doğrusu Allah, kulla-

rının bütün yaptıklarını gömlektedir." 
4 5 Allah onu, onların tuzaklarından korudu. Firavun'un 

adamları ise büyük bir belaya uğradı. 
4 6 Onlar ahirette sabah akşam ateşe atılır. Kıyamet Günü, 

"Firavun'un taraftarlarını çetin bir azaba uğratın" denir. 
4 7 Ateşte birbirleriyle tartışırlar. Zayıflar, büyüklük tasla-

yanlara: "Biz yeryüzünde size uymuştuk. Şimdi üzerimiz

deki azabı biraz olsun hafifletebilir misiniz?" derler. 
4 8 Büyüklük taslayanlar: "Biz de sizinle beraber ateşteyiz. 

Allah, kullan arasında böyle karar vermiştir" derler. 
4 9 Ateştekiler, cehennemin bekçilerine; "Rabbinize söyleyin 

de azabımızı bir gün olsun hafifletsin" derler. 
5 0 Cehennemin bekçileri: "Elçileriniz size apaçık deliller ge

tirmedi mi?" derler. Onlar: "Evet, getirdi" derler. Cehenne

min bekçileri: "Öyleyse kendiniz yalvarın" derler. Ama ka

firler boşa yalvaracaktır. 
5 1 Doğrusu Biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatın

da da, bütün şahitlerin hazır bulunacağı Gün'de de mut

laka yardım ederiz. 
5 2 O Gün zalimlerin özür beyan etmelerinin hiçbir faydası 

olmaz; Allah'ın rahmetinden mahrum kalır ve cehenneme 

atılırlar. 



40/Mü'min Sûresi 361 

3 5 4 Daha önce Musa'ya Kitap verdik ve İsrailoğulları'nı, akıl sa

hiplerine yol gösteren ve öğüt veren bu Kitab'a mirasçı kıldık. 
5 5 O halde zorluklara katlan, çünkü Allah'ın verdiği söz 

mutlaka yerine gelecektir. Günahlarının bağışlanmasını 

dile ve Rabbini sabah akşam överek yücelt. 
5 6 Ellerinde hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hak

kında tartışanların içinde hiçbir zaman tatmin edemeye

cekleri bir kendini beğenmişlik duygusu vardır. Öyleyse 

Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi duyar ve görür. 
5 7 Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 

daha büyük bir olaydır. Ama çoğu bunu anlamaz. 
58 Körle gören bir olmaz. İman edip salih amel işleyenle kötü

lük işleyen de bir değildir. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz! 
5 9 Kıyamet mutlaka kopacaktır, bunda hiçbir kuşku yoktur. 

Ama çoğu buna inanmıyor. 
6 0 Rabbiniz: "Bana yalvarın, size karşılık vereyim. Büyüklük 

taslayarak Bana kulluk etmekten kaçınanlar zelil olarak 

cehenneme girecek" buyurdu. 
6 1 Allah geceyi dinlenmeniz için karanlık; gündüzü de çalış

manız için aydınlık yapmıştır. Doğrusu Allah, insanlara 

birçok nimet vermektedir; ama çoğu buna şükretmez. 
6 2 İşte Rabbiniz olan Allah budur. Her şeyi O yaratmıştır. 

O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen hakikatten nasıl 

yüz çeviriyorsunuz? 
6 3 Allah'ın âyetlerini bile bile inkar edenlerin zihni işte böy

le altüst olur. 
6 4 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren; etrafınızı 

saran gökyüzünü var eden; sizi en güzel biçimde yaratan ve 

tertemiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan 

Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 
6 5 O her zaman diridir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse 

sadece Allah'ın otoritesine boyun eğerek O'na kulluk 

edin. Çünkü övülmesi gereken sadece âlemlerin Rabbi 

olan Allah'tır. 
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6 6 De ki: "Rabbimden b a n a apaç ık deliller geldikten sonra, 

sizin Allah' ın yanıs ı ra yalvardıklar ınıza ku l luk e t m e m ya

sak landı ve âlemlerin Rabbine tes l im o lmam emredildi." 
6 7 Sizi topraktan; sonra bir sperm damlas ından, sonra döl

lenmiş bir y u m u r t a d a n y a r a t a n O'dur. S o n r a sizi b e b e k 

olarak d ü n y a y a getirir; sonra o l g u n l u k ç a ğ m a erişmenizi 

ve y a ş l a n m a n ı z ı sağlar. Kiminiz e rken yaş la rda ölür, ki

miniz de belir lenen süreye k a d a r yaşatıl ır. Belki bunlar ın 

üzer inde d ü ş ü n ü r s ü n ü z . 
6 8 Y a ş a t a n da, öldüren de O'dur. Bir iş in olmasını dilediği 

z a m a n o n a sadece "ol" der, o da h e m e n oluverir. 
6 9 Allah' ın ayetleri üzerinde tart ışanlar ın hak ikat ten nası l 

uzaklaşt ık lar ını görmez mis in? 
7 0 B u n l a r h e m bu Kitab'ı, h e m de d a h a önce gönderi len el

çilerimizin getirdiği hakikat i ya lanladı . A m a z a m a n ı gelin

ce gerçeği anlayacaklar . 
7 1 - 7 2 O G ü n boyunlar ında ha lka lar ve zincirler olacak; sürük

lenerek k a y n a r s u y a at ı lacaklar ve ateşte yakı lacaklar . 
7 3 - 7 4 . S o n r a onlara: "Allah'a ortak k o ş t u ğ u n u z varl ıklar nere

de?" diye sorulacak. Onlar da: "Bizi terkettiler. As l ında bi

z im yalvarıp yakardıklar ımız b o ş şeylerdi" diyecekler. İşte 

Al lah kafirleri böyle şaşırtır. 
7 5 İşte y e r y ü z ü n d e h a k s ı z yere ş ımarmanız ın ve böbürlen

meniz in karşılığı b u d u r . 
7 6 İçinde temelli kalacağınız c e h e n n e m e kapı lar ından girin. 

Büyüklenenler in yeri ne kötüdür ! 
7 7 Sıkıntı lara kat lan, ç ü n k ü Allah' ın verdiği söz m u t l a k a ger

çekleşecektir . Onlara söz verdiklerimizi ister s a n a göste

relim, ister seni b u n d a n önce öldürel im bir şey farketmez. 

S o n u n d a onlar m u t l a k a Bize dönecek. 
7 8 S e n d e n önce de birçok elçi gönderdik. Onlar ın kimini sa

na anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi, Allah' ın iz

ni o l m a d a n bir âyet getiremez. Al lah kararını verdiği za

m a n adaletle h ü k ü m verilir ve hak ika t i or tadan kaldırma

y a çal ı şanlar h ü s r a n a uğrar. 
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7 9 Hayvanları istifadenize sunan Allah'tır. Onların kimine 

biner, kiminin etini yersiniz. 
8 0 Onlardan başka faydalar da sağlar, birçok ihtiyacınızı on

lardan karşılarsınız. Gemilerle yolculuk ettiğiniz gibi, on

larla da yolculuk edersiniz. 
8 1 İşte Allah size âyetlerini böyle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın 

hangi âyetini inkar edebilirsiniz? 
82 Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun na

sıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kala

balık ve daha güçlüydü; yeryüzünde daha derin izler bırak

mışlardı; ama bu üstünlük onlara hiçbir fayda sağlamamıştı. 
8 3 Çünkü elçileri onlara apaçık deliller getirdiklerinde, bilgi

lerine güvenerek şımarmışlar; ama alay ettikleri şey onla-

rı kuşatıvermişti. 
8 4 Azabımızı gördükleri zaman: "Artık Allah'ın tek olduğuna 

inandık, O'na ortak koşmaktan vazgeçtik" derler. 
8 5 Ama azabımızı görünce inanmaları onlara hiçbir fayda 

sağlamaz. Allah, kullarına her zaman bu yasayı uygular. 

İşte o zaman kâfirler hüsrana uğrar. 

41- FUSSİLET SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 54 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mîm. 
2 4 Bu Kur'an, rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah katından 

müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiş, anlayan kimseler 

için ayetleri iyice açıklanmış bir Kitap'tır. Buna rağmen 

çoğu kimse onu dinlememek için ondan yüz çeviriyor. 
5 "Kalplerimiz bizi çağırdığın şeye kapalıdır, kulaklarımız 

söylediklerini duymamaktadır ve seninle bizim aramızda 

engel vardır. Sen elinden geleni yap, biz de elimizden ge

leni yapacağız" diyorlar. 
6 7 De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak, bana ilahını

zın tek olduğu vahyediliyor. Öyleyse O'na yönelin ve 
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O'ndan bağışlanma dileyin." Allah'a ortak koşanların, 

başkaları için harcama yapmayanların ve âhireti inkar 

edenlerin vay haline! 
8 Ama iman edip salih amel işleyenler kesintisiz bir ödül 

kazanacaklar. 
9 De ki: "Yeryüzünü iki evrede yaratanı inkar edip O'na eş

ler mi koşuyorsunuz? Oysa O, âlemlerin Rabbidir." 
1 0 O, yeryüzünde sağlam dağlar ve sayısız nimetler varetti; 

oradaki geçim kaynaklarını ihtiyacı olanlar arasında âdil 

bir şekilde paylaştırdı ve bunu dört evrede tamamladı. 
1 1 Sonra gaz halinde olan göğe yöneldi. Göğe ve yere: "İster 

gönüllü, ister gönülsüz koyduğum yasalara uyun" dedi. 

Onlar da: "Gönüllü uyduk" dediler. 
1 2 Onları iki evrede yedi gök halinde düzenledi ve her birine 

işlevini yükledi. Yeryüzünün çevresini gezegenlerle süsle

dik ve onları güvenli kıldık. İşte bu, her şeye gücü yeten 

ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. 
13 Eğer yüz çevirirlerse, "Ben sizi, Âd ve Semûd kavimlerinin ba

şına gelen yıldırım benzeri bir belaya karşı uyarıyorum" de. 
1 4 Hani onlara elçiler gelmiş ve onlarla, insanın kavrayış ala

nına giren ve o alanın dışında tutulan konular hakkında 

konuşmuşlar; onlara, "Sadece Allah'a kulluk edin" demiş

lerdi. Onlar da: "Eğer Rabbimiz dileseydi, bize melekler 

indirirdi. Bu yüzden, sizin getirdiğiniz hiçbir şeyi kabul 

etmiyoruz" diye karşılık vermişlerdi. 
1 5 Âd kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayarak: 

"Bizden daha kuvvetli kim var?" demişti. Onları yaratan 

Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler 

mi? Buna rağmen ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. 
16 Bunun üzerine, dünya hayatında alçaltıcı azabı tattırmak 

için üzerlerine günlerce dondurucu bir rüzgar gönderdik. 

Ahiret azabı daha alçaltıcıdır. Kendilerine yardım da edilmez. 
17 Semûd kavmi de, kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz hal

de, körlüğü doğru yola tercih etti. Bu yüzden, yaptıkların

dan dolayı üzerlerine alçaltıcı bir azap yıldırımı düştü. 
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1 8 İman edenleri, Bize karşı gelmekten çekindikleri için kur

tardık. 
1 9 Kıyamet Günü Allah'ın düşmanları birbirlerine bağlana

rak ateşe sürülür. 
2 0 Oraya vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri yaptık

larına şahitlik eder. 
2 1 Derilerine: "Neden aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. De

rileri de: "Bizi, her şeye konuşma imkanı veren Allah ko

nuşturuyor. Sizi yoktan yaratan O'dur, şimdi de O'na dö

nüyorsunuz" der. 
2 2 "Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şa

hitlik yapmasından çekinmeyip günah işlediniz; Allah'ın, 

yaptıklarınızın çoğunu bilemeyeceğini sandınız." 
2 3 "Rabbiniz hakkında böyle düşünmeniz sizi helaka sürük

ledi ve hüsrana uğradınız." 
2 4 Artık sabretseler de, sabretmeseler de yerleri ateş olacak. 

Oradan kurtulmak isteyecekler ama kurtulamayacaklar. 
2 5 Onlara, yaptıklarım ve yapacaklarım güzel gösteren yardak

çılar musallat ettik. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan 

diğer insan ve cin topluluklarına uygulanacak olan hüküm 

onlara da uygulanacak ve hepsi hüsrana uğrayacak. 
26 Kâfirler "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onun hakkında aslı olma

yan şeyler söyleyin ki onun gücünü bastırabilesiniz" derler. 
27. Kâfirlere çetin bir azap tattıracağız ve yaptıklarının en kö

tüsüyle cezalandıracağız. 
2 8 Allah'ın düşmanlarının cezası, âyetlerimizi bile bile inkar 

ettiklerinden dolayı içinde temelli kalacakları ateştir. 
2 9 Kâfirler o Gün: "Rabbimiz! Bizi saptıran cin ve insanları 

göster de ayaklarımızın altına alıp ezelim" derler. 
3 0 Ama, "Rabbimiz Allah'tır" diyen ve ölünceye kadar doğru 

yolu izleyenlere melekler iner ve şöyle der: "Korkmayın, 

üzülmeyin; size söz verilen cennetten dolayı sevinin." 
31 "Biz dünyada da, ahirette de sizin dostunuz olacağız. Orada 

canınızın çektiği her şeyi ve her istediğinizi elde edeceksiniz." 



366 41/Fussilet Sûresi 

3 2 "İşte bu, çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah'ın 

lütfudur." 
3 3 Allah yoluna çağıran, salih amel işleyen ve müslüman ol

duğunu söyleyenden daha güzel sözlü kim vardır? 
3 4 İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğe en güzel şekilde kar

şılık verirsen, sana düşman olan, bakarsın ki yakın bir 

dostun olur. 
3 5 Ama bunu sadece sabredenler ve üstün niteliklere sahip 

olanlar yapabilir. 
3 6 Eğer şeytan seni kışkırtacak olursa Allah'a sığın. Çünkü 

O, her şeyi duyar ve bilir. 
37 Geceyle gündüz, güneşle ay O'nun âyetlerindendir. O hal

de güneşe de, aya da secde etmeyin; sadece O'na kulluk 

etmek istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. 
3 8 Eğer kibirlenirlerse bilsinler ki, Rableriyle birlikte olanlar 

gece gündüz usanmadan O'nu yüceltirler. 
3 9 Gökten su indirdiğimiz zaman kuru toprağın kabarması 

ve üzerinde yemyeşil bitkiler yetişmesi de O'nun âyetle

rindendir. Toprağa hayat veren, ölülere de hayat verecek

tir. Çünkü O'nun gücü her şeye yeter. 
4 0 Biz, ayetlerimizin anlamını çarpıtmaya çalışanları biliriz. 

Kıyamet Günü ateşe atılan mı daha iyi bir durumdadır, 

güven içinde olan mı? Öyleyse dilediğinizi yapın; çünkü 

Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
4 1 Kendilerine gelen bu uyarıyı inkar edenler hüsrana uğra

yacaktır; çünkü o, yüce bir Kitap'tır. 
4 2 Onda, açık veya gizli, hiçbir anlam kopukluğu yoktur. 

Çünkü o, hikmet sahibi ve her türlü övgüye layık olan Al

lah katından indirilmiştir. 
4 3 Sana da, senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir 

şey söylenmedi. Doğrusu Rabbin çok bağışlayıcıdır, ama 

cezası da çok ağırdır. 
4 4 Eğer onu anlaşılmaz bir mesaj olarak indirseydik, onu 

reddedenler: "Âyetleri neden anlaşılmıyor? Bir insana an

lamadığı bir dille hitap edilir mi?" derlerdi. De ki: "O, 
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iman edenlere yol gösterir ve şifa kaynağıdır. İman etme

yenlerin kulağı sağırdır, bundan dolayı Kur'an onlara an

laşılmaz gelir. Onlar, kendilerine çok uzaklardan sesleni

len kimseler gibidir." 
4 5 Musa'ya da Kitap indirdik, ama onun üzerinde de ayrılığa 

düşüldü. Eğer Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı, ara

larında hemen karar verilirdi. Bunlar da Kur'an hakkında 

derin bir kuşku içindeler. 
4 6 Kim salih amel işlerse lehine, kim de kötülük işlerse aley

hinedir. Çünkü Rabbin, kullanna asla haksızlık yapmaz. 
4 7 Kıyametin vaktini Allah'tan başkası bilmez. Bir tohumun 

kabuğunu yarması da, bir dişi'nin gebe kalması ve doğur

ması da O'nun bilgisi dahilindedir. O Gün Allah onlara: 

"Bana ortak koştuğunuz varlıklar nerede?" diye sorar. 

Onlar da: "Hiçbirimiz böyle bir şeye şahit olmadık" derler. 
4 8 Böylece, onların daha önce yalvarıp yakardıkları varlıklar 

onları yüzüstü bırakır ve onlar hiçbir kurtuluş yolu olma

dığını görürler. 
49 İnsan, güzel şeyleri aramaktan usanmaz. Bir sıkıntıya düş

tüğünde ise endişeye kapılır ve bütün umutlarım yitirir. 
50 Başına bir sıkıntı geldikten sonra rahmetimizden tattırır-

sak: "Bu zaten benim hakkımdı. Kıyametin kopacağım san

mıyorum. Ama eğer Rabbime döndürülürsem, O'nun katın

da daha güzel bir sonuç elde ederim" der. Kafirlere yaptık

larını haber vereceğiz ve onlara çetin bir azap tattıracağız. 
5 1 İnsana bir nimet verdiğimizde yüz çevirir ve Biz'den uzak

laşır; bir sıkıntıya düştüğünde ise Bize yalvarıp yakarır. 
5 2 De ki: "Eğer bu Kur'an Allah katındansa ve siz onu inkar 

ettiyseniz, başınıza ne geleceğini düşündünüz mü? Ken

disini kötülüğe kaptırandan daha sapık kim vardır." 
5 3 Onun hakikat olduğunu anlayıncaya kadar, âyetlerimizi 

onlara hem dış âlemde, hem de kendi benliklerinde gös

tereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? 
5 4 Onlar, Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kuşku du

yuyorlar. İyi bilin ki, O her şeyi kuşatmıştır. 
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42- ŞÛRA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 53 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mîm. 
2 Ayn, sîn, kâf. 
3 Kudret ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden önce

kilere şöyle vahyeder: 
4 Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O çok yücedir, çok 

büyüktür. 
5 O'nun korkusundan neredeyse gökler parçalanacak. Me

lekler Rablerini överek yüceltir ve yeryüzündekilerin ba

ğışlanmasını diler. Doğrusu O, çok bağışlayıcıdır, çok 

merhametlidir. 
6 Allah, Kendisinden başka koruyucu edinenlerin yaptığını 

görmektedir. Sen onların davranışından sorumlu değilsin. 
7 Sana, anakenti ve çevresindekileri, gerçekleşeceğinde hiç

bir kuşku olmayan Toplanma Günü'ne karşı uyarman 

için apaçık bir mesaj variyettik. O Gün insanların kimi 

cennete girecek, kimi de yakıcı ateşe. 
8 Allah dileseydi onları tek bir toplum yapardı. Ama O, di

lediğini rahmetine kavuşturur. Oysa Hesap Günü zalim

lerin ne bir koruyucusu, ne de bir yardımcısı vardır. 
9 Onlar, Allah'tan başkalarına güveniyorlar. Oysa insanı 

sadece O koruyabilir. Çünkü ölüye hayat veren ve her şe

ye gücü yeten O'dur. 
1 0 Ayrılığa düştüğünüz konularda karar verme yetkisi Al

lah'ındır. De ki: "İşte Rabbim olan Allah budur. O'na gü

venir, O'na yönelirim.'' 
1 1 Gökleri ve yeri yoktan var eden; sizi ve hayvanları çift ola

rak yaratıp çoğaltan O'dur. O'nun eşi benzeri yoktur, her 

şeyi duyar ve görür. 
1 2 Göklerin ve yerin egemeni O'dur. Dilediğine bol nzık verir, 

dilediğine az. Çünkü O, her şeyi bilir. 
1 3 Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın ve İsa'nın inandığı ilkelere 

sizin de inanmanızı istedik. O ilkelere sağlam bir şekilde 
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inanın; ayrılığa düşmeyin. Allah'a ortak koşanları bu ilke

lere çağırdın, ama bu, onların ağırına gitti. Allah, dilediği

ni seçer ve Kendisine yöneleni doğru yola iletir. 
1 4 Onlar, kendilerine vahiy geldiği halde, aralarındaki çekiş

meden dolayı ayrılığa düştü. Rabbin belli bir süre koyma

mış olsaydı, aralarında hemen karar verilirdi. Onlardan 

sonra Kitab'a mirasçı olanlar, onun söylediklerinin doğru

luğundan derin bir kuşku duyuyorlar. 
1 5 Herkesi Allah'ın yoluna çağır ve sana emredildiği gibi dos

doğru ol; onların hevalarına uyma ve de ki: "Ben, Allah'ın 

indirdiği bütün Kitap'lara iman ediyorum. Aranızda ada

leti sağlamakla görevlendirildim. Hepimizin Rabbi Al

lah'tır. Biz, kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz; siz de 

kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Çekişip durmamı

za gerek yok. Allah hepimizi bir araya toplayacak. Çünkü 

sonunda O'na döneceğiz." 
1 6 Onun çağrısını kabul edenler olduğu halde Allah hakkın

da tartışanların bütün itirazları Rableri katında geçersiz

dir. Onlar Allah'ı kızdırmışlardır, bu yüzden çetin bir aza

ba uğrayacaklardır. 
1 7 Çünkü O, indirdiği Kitap ile hakikati ortaya koymuş ve 

insana bir değer ölçüsü vermiştir. Nereden bileceksin, 

belki de kıyamet çok yakında kopacaktır. 
1 8 Ona inanmayanlar, kıyametin hemen kopmasını istiyor

lar. Oysa iman edenler onun gerçek oluduğunu bilirler ve 

ondan korkarlar. Gerçek şu ki, kıyamet hakkında tartı

şanlar derin bir sapıklık içindedirler. 
1 9 Allah, kullarına çok lütuikârdır. Dilediğine bol nimet ve

rir. Çünkü O, güçlüdür, üstündür. 
2 0 Kim ahirette ödül kazanmak isterse, onun ödülünü artı

rırız. Kim dünya nimetini isterse, ona da ondan veririz, 

ama o ahiretteki nimetlerden hiçbir pay alamaz. 
2 1 Yoksa onlar, Allah'ın izin vermediği şeyleri yükümlülük 

haline getiren güçlere mi inanıyorlar? Eğer onlara bir sü-
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re verilmiş olmasaydı, aralarında hemen karâr verilirdi. 

Zalimler, can yakıcı bir azaba uğrayacaktır. 
2 2 Zalimlerin, yaptıklarından dolayı korktuklarını görürsün. 

Korktukları başlarına gelecektir. İman edip salih ameller 

işleyenler ise çiçeklerle bezenmiş cennetlere girecekler ve 

Rableri onlara her istediklerini verecektir. İşte en büyük 

lütuf budur. 
2 3 İşte Allah, iman edip salih amel işleyen kullarına bunu 

müjdeler. De ki: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemi

yorum, sadece Allah'a yakınlaşmanızı istiyorum." Kim gü

zel bir iş yaparsa, karşılığını kat kat veririz. Doğrusu Al

lah, çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını mutlaka verir. 
2 4 Yoksa Allah'a iftira ettiğini mi söylüyorlar? Eğer Allah di-

leseydi kalbini mühürlerdi. Oysa Allah, bâtılı ortadan kal

dırır; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Çünkü O, zihinlerden 

geçeni çok iyi bilir. 
2 5 O, kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını bağışlar, 

bütün yaptıklarınızı bilir. 
2 6 İman edip salih amel işleyenlerin dileklerini kabul eder ve 

onlara bol lütufta bulunur. Kâfirler ise çetin bir azaba uğ

rayacaklardır. 
2 7 Eğer Allah kullarına her şeyi bol verseydi, iyice azarlardı. 

Oysa O, dilediğine belli bir ölçüye göre verir. Çünkü O, 

kullarının durumunu çok iyi bilir ve görür. 
2 8 O, herkes umudunu yitirmişken yağmur yağdırmakta ve 

rahmetini göstermektedir. Herkesi koruyan ve övülmesi 

gereken sadece O'dur. 
2 9 Gökleri, yeri ve bunlarda üretip çoğalttığı canlıları yarat

ması, O'nun âyetlerindendir. O onları, dilediği zaman 

Kendi huzurunda toplama gücüne de sahiptir. 
30 Başınıza gelen her felaket, kendi yaptıklarınızdan dolayıdır. 

Bununla beraber Allah, yaptıklarınızın çoğunu affeder. 
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3 1 Yeryüzünde O'nun elinden kurtulamazsınız. Allah'tan 

başka sizi koruyacak ve size yardım edecek hiç kimse de 

bulamazsınız. 
3 2 Denizlerde yol alan dağ gibi gemiler de O'nun ayetlerin-

dendir. 
3 3 Dilerse yeli keser ve denizin üstünde kalıverirler. Doğru

su bunda, çok sabreden ve çok şükredenlerin alacağı 

dersler vardır. 
3 4 - 3 5 Ya da yaptıklarından dolayı onları yok eder. Buna rağmen 

Allah çok bağışlayıcıdır. Ayetlerimizi sorgulayanlar, eli

mizden kurtulamayacaklarını bilsinler. 
3 6 Size verilen her şey, dünya hayatının geçimliğidir. Oysa 

Allah katında olan, iman edip Rablerine güvenenler için 

daha iyi ve kalıcıdır. 
3 7 Onlar, büyük günahlardan ve çirkin işler yapmaktan ka

çınırlar; kızdıklarında affederler. 
3 8 Rablerinin çağrısına uyarlar; namazlarını kılarlar; işlerini 

birbirlerine danışarak yaparlar; kendilerine verdiklerimiz

den başkalarına da harcarlar. 
3 9 Bir saldırıya uğradıklarında kendilerini savunurlar. 
4 0 Bir saldırıya, ona uygun bir şekilde karşılık verilmelidir. 

Kim düşmanını affeder ve onunla barışırsa ödülünü Al

lah'tan alacaktır. Çünkü O, zalimleri sevmez. 
4 1 Zulme uğrayanlar, kendilerini savundukları için suç işle

miş olmazlar. 
4 2 Asıl suç işleyenler, insanlara zulmeden ve azgınlık ederek 

her türlü haksızlığı yapanlardır. İşte onlar, can yakıcı bir 

azaba uğrayacaklardır. 
4 3 Ama kim sıkıntılara katlanır ve affederse bilsin ki, esas 

yapılması gereken budur. 
4 4 Allah kimi saptınrsa, artık o hiçbir koruyucu bulamaz. 

Azabı gördükleri zaman zalimlerin: "Keşke yeryüzüne ge

ri dönebilsek" dediklerini duyarsın. 
4 5 Zillet içinde boyun bükerek korku dolu gözlerle çevrelerine 

bakınırlar. İman edenler o zaman: "Kıyamet Günü hüsrana 
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uğrayanlar, kendilerini ve taraftarlarını mahvedenlerdir" 

derler. Zalimler sürekli bir azaba mahkum olacaklar. 
4 6 Kendilerini Allah'a karşı koruyabilecek kimse bulamaya

caklar. Allah'ın saptırdığı kimsenin kurtuluş yolu yoktur. 
4 7 Allah'ın emriyle, engellenmesi mümkün olmayan Gün gel

meden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o Gün, 

ne sığınacak bir yer bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı giz

leyebilirsiniz. 
4 8 Eğer yüz çevirirlerse bil ki, seni onlara bekçi olarak gön

dermedik. Senin görevin, sana indirilen mesajı ulaştır

maktır. İnsana bol nimet verdiğimizde şımarır. Ama yap

tıklarından dolayı bir sıkıntıya düştüğü zaman, verdiği

miz nimetlere şükretmez. 
4 9 Göklerin ve yerin egemeni O'dur. Dilediğini yaratır. Dile

diğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları bağışlar. 
5 0 Dilediğine hem erkek, hem kız bağışlar; dilediğini de kısır 

yapar. Çünkü O, her şeyi bilir, her şeye kadirdir. 
5 1 Allah bir insanla ancak, ya doğrudan vahyederek yahut 

bir perde arkasından seslenerek ya da bir elçi aracılığıyla 

dilediği şeyi vahyederek konuşur. Doğrusu O, çok yüce

dir, hikmet sahibidir. 
5 2 Böylece sana da emrimizle hayat veren bir mesaj vahyet

tik. Daha önce vahiy nedir, iman nedir bilmezdin. Diledi

ğimizi doğru yola ulaştırmak için onu bir ışık yaptık. Şüp

hesiz sen, insanları doğru yola çağırmaktasın. 
53 Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna... 

Doğrusu her şey, Allah'ın iradesine uygun olarak sonuçlanır. 

43- ZUHRUF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 89 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mim. 
2 Apaçık Kitab'a andolsun ki, 
3 Onu, anlayıp üzerinde düşünebilesiniz diye apaçık bir 

mesaj olarak gönderdik. 
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4 O, katımızdaki temel kaynaktan çıkmıştır; çok yücedir, 

hikmet doludur. 
5 Aş ın gittiğinizi gördüğümüz halde sizi uyarmaktan vaz mı 

geçelim? 
6 Sizden önceki toplumlara da nice peygamber gönderdik. 
7 Ama onlar, kendilerine gelen her peygamberle alay etti. 
8 Şimdikilerden daha kuvvetli oldukları halde onları da yok 

ettik; ancak hatıralarda kaldılar. 
9 Eğer onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?'' diye sorsan, 

"Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah" derler. 
1 0 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren ve üze

rinde yollar var eden O'dur. Belki doğru yolu seçersiniz. 
1 1 Gökten gerekli ölçüde su indiren de O'dur. Onunla ölü 

toprağa hayat veriyoruz. İşte siz de böyle diriltileceksiniz. 
1 2 1 4 O her şeyi çift yaratmıştır. Üzerlerine bindiğiniz zaman 

Rabbinizin verdiği nimetleri hatırlayıp: "Bize bu nimetleri 

bağışlayan ne yücedir! Eğer O vermeseydi, biz bunlara sa

hip olamazdık" diye şükretmeniz için gemileri ve hayvan

ları hizmetinize veren O'dur. Sonunda da mutlaka O'na 

döneceksiniz. 
1 5 Allah'ın kullarının bir kısmına ilahlık isnat ettiler. Doğru

su insanoğlu çok nankördür. 
1 6 Yoksa Allah, yarattıklarından kızları kendisine ayırdı da 

oğlanları size mi bıraktı? 
17 Oysa onlardan birine, o rahmeti sonsuz olan Allah'a isnat 

ettikleri kız çocuğunun doğumu müjdelendiği zaman öf

kesinden yüzü kapkara kesilir. 
1 8 Bu konuda karışık duygular besleyerek: "Sadece süs için 

var olan bir kız sahibi mi oldum?" der. 
19 O sonsuz rahmet sahibi tarafından yaratılan meleklerin 

dişi olduğunu savunuyorlar. Yoksa onlar yaratılırken ora

da mıydılar? Bu iddiaları kaydedilecek ve bundan dolayı 

hesaba çekilecekler. 
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2 0 "O sonsuz rahmet sahibi dilemeseydi, biz bunlara kulluk 

etmezdik" diyorlar. Onlar bu konuda hiçbir şey bilmiyor

lar, sadece zannediyorlar. 
2 1 Yoksa onlara bundan önce bir vahiy gönderdik de ona mı 

sarılıyorlar? 
2 2 Hayır, ama şöyle diyorlar: "Atalarımızın böyle yaptığını 

gördük, biz de onların yolunu izliyoruz." 
2 3 İşte böyle: Senden önce hangi ülkeye uyarıcı gönderdiy-

sek, sadece maddi haz peşinde koşanlar: "Atalarımızdan 

böyle gördük, biz de onlann yolunu izliyoruz" demişlerdir. 
2 4 Elçiler: "Size atalarınızın yaptıklarından daha iyisini getir

miş isek de mi?" dediklerinde, "Biz, sizin getirdiğiniz hiç

bir şeyi kabul etmiyoruz" demişlerdir. 
2 5 Ama sonunda onlardan intikam aldık. Hakikati yalanla-

yanların sonu ne kötü oldu! 

26-27. Bir zamanlar İbrahim, babasına ve kavmine: "Ben, sizin 

taptıklarınıza değil; sadece beni yaratana kulluk ederim. 

Çünkü bana doğru yolu O gösterdi" demişti. 
2 8 İbrahim bunu, kendisinden somakilerin benimsemesi ge

reken ölümsüz bir dava olarak bıraktı. 
2 9 Onların ve atalarının, hakikati ortaya koyan bir elçi gelin

ceye kadar istedikleri gibi yaşamalarına izin verdim. 
3 0 Ama hakikat onlara ulaştığında: "Bunlar büyüleyici söz

ler. Bu yüzden onları tanımıyoruz" dediler. 
31 Ayrıca: "Bu Kur'an neden iki şehrin ileri gelenlerinden bi

rine indirilmedi?" dediler. 
3 2 Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyor? Dünya haya

tında onların geçim kaynaklarını paylaştıran Biziz. İş bö

lümü yapsınlar ve birbirlerine yardım etsinler diye onla

rın bir kısmını diğerlerine üstün kılıyoruz. Rabbinin rah

meti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. 
3 3 - 3 5 İnsanlar (kötü) bir toplum haline gelmeyecek olsaydı, o 

rahmeti sonsuz olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin çatı-

larını, merdivenlerini, kapılarını ve koltuklarını gümüşten 
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yapar, altınla süslerdik. Bunlar, dünya hayatının süsle

rinden başka bir şey değildir. Âhiret hayatının nimetleri 

ise Rableri katında Allah'a karşı gelmekten çekinenleri 

beklemektedir. 
3 6 Kim, sonsuz rahmet sahibinin öğüdüne kulak asmazsa, 

ona, yanından hiç ayrılmayacak bir şeytan musallat ederiz. 
3 7 O şeytan onları doğru yoldan alıkoyar, ama onlar yine de 

doğru yolda olduklarını sanırlar. 
3 8 Bize geldiklerinde: "Keşke birbirimize doğuyla batı kadar 

uzak olsaydık. Sen ne kötü bir dost imişsin!" der. 
3 9 Bu Gün bunu anlamanız size hiçbir fayda sağlamaz, çünkü 

siz kendinize zulmettiniz. Şimdi beraber azap göreceksiniz. 
4 0 Sağırın hakikati duymasını, körün hakikati görmesini ya da 

iyice sapmış olanın doğru yola gelmesini sağlayabilir misin? 
4 1 - 4 2 Seni vefat ettirsek de ettirmesek de onları mutlaka cezalan

dıracağız. Onlara söz verdiğimizi sana göstersek de göster-

mesek de, onların üzerinde mutlak bir otoriteye sahibiz. 
4 3 Sana vahyedilene sımsıkı sarıl; çünkü sen, doğru yol üze

rindesin. 
4 4 Bu vahiy, senin için de, halkın için de bir onur kaynağı

dır. Ama zamanı gelince hesaba çekileceksiniz. 
4 5 Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor bakalım; Biz, 

o sonsuz rahmet sahibinden başkasına kulluk edilmesine 

izin vermiş miyiz? 
4 6 Musa'yı, âyetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönder

dik. Musa, onlara: "Ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim" dedi. 
47 Ama onlar, onun getirdiği ayetlerle alay etmeye başladılar. 
4 8 Onlara gösterdiğimiz her âyet diğerinden daha etkileyici 

idi. Belki hakikate dönerler diye onları bir çok sıkıntıya 

uğrattık. 

49. "Ey sihirbaz! Seninle yaptığı sözleşmenin hatırına bizim 

için Rabbine yalvar. Biz artık doğru yola döneceğiz" dediler. 
5 0 Ama üzerlerindeki sıkıntıyı kaldırdığımızda verdikleri söz

den hemen caydılar. 
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5 1 Firavun, halkına şöyle seslendi: "Ey halkım! Mısır'ın ege

meni ben değil miyim? Ülkenin içinden akan ırmaklar be

nim değil mi? Görmüyor musunuz?" 
5 2 "Ben, derdini anlatmaktan bile aciz olan şu zavallı adam

dan daha iyi değil miyim?" 
5 3 "Neden ona altın bilezikler verilmemiş, neden onun bera

berinde ona yardım eden melekler gelmemiş?" 
5 4 Böylece Firavun, halkını aptallaştırdı, onlar da ona boyun 

eğdiler. Çünkü onlar, yoldan çıkmışlardı. 
5 5 Bizi iyice kızdırdıkları zaman, onları suda boğarak ceza

landırdık. 
5 6 Onları acı bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği yap

tık. 
5 7 Meryem oğlu İsa misal verildiğinde kavmin bunu garip 

karşılar. 
5 8 "Bizim ilahlarımız mı daha iyi, yoksa o mu?" derler. Ama 

seninle sadece tartışmak için böyle derler. Çünkü onlar 

tartışmayı seven kimselerdir. 
5 9 Oysa İsa, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na 

örnek kıldığımız bir kuldu. 
6 0 Eğer dileseydik, sizi yeryüzünde birbiri ardına gelen me

lekler yapardık. 
6 1 Bu Kur'an, kıyametin kopacağını bildirir. Öyleyse ondan 

kuşku duymayın ve Bana uyun. İşte doğru yol budur. 
6 2 Sakın şeytan sizi kandırmasın. Çünkü o, apaçık düşma-

nınızdır. 
6 3 İsa, apaçık deliller getirdiği zaman demişti ki: "Size Al

lah'tan mesaj getirdim. Ayrılığa düştüğünüz konuların bir 

kısmını size açıklayacağım. Öyleyse Allah'a karşı gelmek

ten çekinin ve bana uyun." 
6 4 "Doğrusu Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. 

Öyleyse sadece O'na kulluk edin. Çünkü doğru yol ancak 

budur." 
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65 Ama onlann arasından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Uğ-

rayacakları can yakıcı azaptan dolayı vay zalimlerin haline! 
6 6 Onlar, ummadıkları bir sırada kıyametin ansızın kopma

sını mı bekliyorlar? 
6 7 O Gün, Allah'a karşı gelmekten çekinenler dışında herkes 

dostuna düşman kesilir. 

68-70. «Ey ayetlerimize iman etmiş ve Bize teslim olmuş kulla

nın! Bu Gün ne korkacak, ne de üzüleceksiniz. Eşleriniz

le beraber cennete girin." 
7 1 Orada onlara, altın tepsiler ve kadehlerle, canlarının çek

tiği ve hoşlandıkları her şey ikram edilir. "Artık burada te

melli kalacaksınız" denir. 

72-73. «İşte yaptıklarınızdan dolayı kazandığınız cennet. Burada 

her türlü nimeti tadacaksınız." 
7 4 Günaha batmış olanlar ise, cehennem azabı içinde kala

caklardır. 
7 5 Orada ne azapları hafifletilir, ne de oradan kurtulabilirler. 
76 Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendilerine zulmettiler. 
7 7 O Gün: "Ey cehennemi yöneten melek! Rabbin canımızı 

alıp işimizi bitirsin" diye yalvarırlar. O da: "Hayır! Siz bu

rada kalacaksınız" der. 
7 8 Size hakikati ulaştırdık, ama çoğunuz hakikatten hoşlan

mıyor. 
79 Yoksa işlerin nasıl olması gerektiğine onlar mı karar verecek? 
8 0 Yoksa onlar, zihinlerinden geçenleri ve gizli konuşmaları-

nı bilmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır! Yanlarında bulu

nan elçilerimiz her şeyi kaydediyor. 
8 1 De ki: "Eğer o sonsuz rahmet sahibinin bir çocuğu olsay

dı, ona ilk ibadet eden ben olurdum." 
8 2 Göklerin, yerin ve egemenlik koltuğunun Rabbi, onların 

yakıştırmalarından uzaktır. 
8 3 Bırak onları kendilerine söz verilen Gün gelinceye kadar 

bâtıla dalıp oyalansınlar. 
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84 Göklerin ilahı da, yerin ilahı da O'dur. O, hikmet sahibi

dir, her şeyi bilir. 
8 5 Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların egemeni olan Al

lah ne yücedir! Kıyametin ne zaman kopacağını sadece O 

bilir. Sonunda da O'na döndürüleceksiniz. 
86 Allah'ın yanısıra yalvardıkları varlıklar, kimse için aracılık 

edemez. Bilerek hakikate şahitlik edenler bunu bilirler. 
8 7 Eğer onlara, "Sizi kim yarattı?" diye sorsan, "Allah yarat

tı" derler. Buna rağmen hakikatten nasıl yüz çeviriyorlar? 
8 8 Allah, elçinin: "Rabbim; bu toplum iman etmiyor" dediği

ni biliyor. 
8 9 Onların yaptıklarına katlan ve "Selam" de. Zamanı geldi

ğinde hakikati anlayacaklar. 

44- DUHAN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 59 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mîm. 
2 Apaçık Kitab'a and olsun ki, 
3 Biz onu mübarek bir gecede indirdik; zaten Biz insanları 

sürekli uyarmaktayız. 
4-6 O gece, her iş hikmetle ortaya konmuştur. Katımızdan bir 

emir gereği olarak... Çünkü Biz, her zaman elçiler gönder

mekteyiz. Rabbinin rahmetini yerine getirmek için... Doğ

rusu O, her şeyi duyar ve bilir. 
7 O, göklerin, yerin ve onlarda bulunan her şeyin Rabbi'dir; 

eğer kesin olarak inanmak isterseniz. 
8 O'ndan başka ilah yoktur; hayat verir, öldürür. Sizin Rab-

biniz de, atalarınızın Rabbi de O'dur. 
9 Hayır! Onlar kuşku içinde oyalanıp duruyor. 

1 0 Öyleyse gökyüzünün yoğun bir duman tabakasıyla kapla

nacağı Gün'ü bekle. 
11 O, herkesi içine alacak can yakıcı bir azaptır. 
1 2 "Rabbimiz! Bizi bu azaptan kurtar. Artık Sana iman edi

yoruz" derler. 
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13 Bunu hatırlamaları onlara hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü on

lara daha önce hakikati apaçık ortaya koyan bir elçi gelmişti. 
1 4 Ama onlar o elçiden yüz çevirerek: "Ona başkaları öğreti

yor, o bir delidir" demişlerdi. 
1 5 Bu azabı biraz ertelediğimizde yine eski durumunuza dö

nersiniz. 
1 6 O Gün onları kıskıvrak yakalayıp cezalandırırız. 

17-18. Onlardan uzun zaman önce Firavun halkım da sınadık. On

lara değerli bir elçi gelmiş ve demişti ki: "Ey Allah'ın kullan! 

Bana uyun. Doğrusu ben, size gönderilmiş bir elçiyim." 
1 9 "Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apa

çık bir delil getirdim." 
2 0 "Bana saldırmanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbi

niz olan Allah'a sığınırım." 
21 "Eğer bana inanmıyorsanız hiç değilse beni rahat bırakın." 
22 Sonunda, "Bunlar, günaha batmış kimseler" diyerek Rab¬ 

binden yardım istedi. 
2 3 2 4 Biz de: "Kullanım geceleyin yola çıkar. Çünkü siz izleni

yorsunuz. Denizi olduğu gibi bırak. Çünkü onlar boğula

cak" dedik. 

2527. Onlar arkalarında nice bahçe, çeşme, ekin tarlası, güzel 

yer ve nimet bıraktılar. 
2 8 Onların bıraktıklarına başka bir toplumu varis kıldık. 
2 9 Onlara ne gök ağladı, ne yer; ne de bir mühlet verildi. 

3 0 - 3 1 İsrailoğulları'nı Firavun'un ağır zulmünden kurtardık. 

Çünkü o, gerçekten zalim biriydi. 
3 2 Bir zamanlar İsrailoğulları'nı bilerek diğer toplumlardan 

üstün kıldık. 
3 3 Onlara, her biri apaçık bir sınav olan âyetler verdik. 

3 4 3 6 Bugün bunlar da şöyle diyorlar: "Sadece bir kere öleceğiz 

ve bir daha diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız 

atalarımızı geri getirin." 
37 Yoksa onlar, günaha battıkları için yok ettiğimiz Tubba hal

kından ve onlardan önce yaşamış olanlardan daha mı iyiler? 
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3 8 Gökleri, yeri ve onlarda bulunanları eğlence olsun diye 

yaratmadık. 
39 Onları belli bir amaç için yarattık. Ama çoğu bunu anlamaz. 
4 0 Onların hepsi, Karar Verme Günü bir araya toplanır. 

4i-42. O Gün, kudret ve merhamet sahibi olan Allah'ın acıdıkla-

n dışında, kimsenin bir dostuna faydası dokunmaz; kim

se başkasından yardım göremez. 

43-46. Günahkarların yiyeceği, zehirli zakkum bitkisidir. Onu 

yediklerinde karınlarında erimiş kurşun gibi fokurdar. 

Kaynayan suyun fokurdadığı gibi... 
4 7 "Onu yakalayıp ateşe atın." 
4 8 "Sonra tepesinden kaynar su dökün." 
4 9 "Bunların acısını tat bakalım! Çünkü sen kendini üstün 

ve değerli görüyordun." 
5 0 "İşte sürekli kuşku duyduğunuz azap bu" denir. 

5 1 - 5 2 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise bahçelerde, pınar 

başlarında güven içindedirler. 
5 3 İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. 
5 4 İşte böyle. Onları, güzel gözlü ve tertemiz eşlerle birleşti

receğiz. 
5 5 Orada, güven içinde, canlarının çektiği her nimetten isti

fade ederler. 
5 6 5 7 Orada bir daha ölmezler. Allah onları yakıcı ateşin aza

bından koruyacaktır. Bu, Rabbinin bir lütfudur. İşte en 

büyük kazanç budur. 
5 8 Bu Kur'an'ı senin dilinde indirdik ki kolayca anlayıp öğüt 

alsınlar. 
5 9 Öyleyse bekle; çünkü onlar da bekliyor. 

45- CÂSİYE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 37 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mîm. 
2 Bu Kitap, kudret ve hikmet sahibi Allah katından indiril

miştir. 
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3 Göklerde ve yerde, iman edenler için nice âyet vardır. 
4 Sizin yaratılışınızda da, O'nun yeryüzüne yaydığı canlıların 

yaratılışında da, kesin olarak inananlar için nice âyet vardır. 
5 Geceyle gündüzün ardarda gelmesinde, Allah'ın gökten 

su indirerek onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat 
vermesinde ve yelleri estirmesinde de aklını kullanan 
kimseler için ayetler vardır. 

6 İşte bunlar Allah'ın âyetleridir; onları sana hakikati orta
ya koymak için anlatıyoruz. Allah'ın âyetlerine inanmaya-
caklarsa, kimin sözüne inanacaklar? 

7 Yalan söyleyen günahkarların vay haline! 
8 Kendilerine Allah'ın âyetleri ulaştırıldığı halde onları duy

mazlıktan gelerek büyüklük taslayanları can yakıcı bir 
azapla korkut. 

9 Çünkü o, âyetlerimizi duyduğunda onlarla alay eder. İşte 
onlar, alçaltıcı bir azaba uğrayacaklardır. 

10 Varacakları yer cehennemdir. Kazandıkları da, Allah'ın dı
şındaki güvendikleri şeyler de o Gün onlara hiçbir fayda 
sağlamaz. Çünkü onlar korkunç bir azaba uğrayacaklar. 

11 Bu Kur'an bir kılavuzdur. Buna rağmen Rablerinin âyet
lerini inkar edenler, yaptıkları kötülüklerin karşılığı ola
rak can yakıcı bir azaba uğrayacaklar. 

12 O'nun yarattığı geçim kaynaklarını arayıp bulmanız ve 
şükretmeniz için, koyduğu yasa uyarınca gemilerin yüz
düğü denizi istifadenize sunan Allah'tır. 

13 O, göklerde ve yerde ne varsa, katından bir bağış olarak 
istifadenize sunmuştur. Doğrusu bunda, düşünen kimse
ler için ayetler vardır. 

14 İman edenlere söyle: Allah'ın Günleri'nin geleceğine inan-' 
mayanları affetsinler. Çünkü Allah, herkesin hak ettiği 
karşılığı mutlaka verecektir. 

15 Kim sâlih amel işlerse kendi lehine, kim kötülük işlerse 
kendi aleyhine bir iş yapmış olur. Sonunda hepiniz Rab-
binize döndürüleceksiniz. 
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1 6 İsrailoğulları'na da Kitap, hikmet ve peygamberlik verdik; 

güzel nimetler bağışladık ve o dönemdeki toplumlardan 

üstün kıldık. 
1 7 Onlara, dinin amacı hakkında açık deliller sunduk. An

cak, bunu bildikleri halde, aralarındaki kıskançlıktan do

layı ayrılığa düştüler. Ama Rabbin, ayrılığa düştükleri ko

nularda Kıyamet Günü mutlaka karar verecektir. 
18 Sana, dinin amacım nasıl gerçekleştireceğini gösterdik. Öy

leyse bu yolu izle; hakikati bilmeyenlerin hevalarına uyma. 
1 9 Çünkü onlar seni Allah'a karşı koruyamazlar. Zalimler 

birbirlerini korurlar; Allah'a karşı gelmekten çekinenlerin 

koruyucusu ise Allah'tır. 
2 0 Bu Kur'an, insanlara hakikati gösterir; kesin olarak ina

nanlara da kılavuz ve rahmettir. 
2 1 Kötülük işleyenler, kendilerini dünyada da, âhirette de, 

iman edip sâlih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sanı

yorlar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar! 
2 2 Allah, gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış ve her

kesin yaptığının karşılığını görmesini, kimseye haksızlık 

yapılmamasını dilemiştir. 
2 3 Hevasını ilah edineni gördün mü? Allah onu bilerek sap

tırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözlerinin üzerine 

de perde çekmiştir. Artık ona Allah'ın dışında kim yol gös

terebilir? Hâlâ öğüt almayacak mısınız? 
2 4 "Bu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yok. Doğar, 

ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder" derler. Onların bu ko

nuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece öyle olduğunu 

zannederler. 
2 5 Kendilerine apaçık ayetlerimiz ulaştırıldığında; "Eğer doğ

ru söylüyorsanız, atalarımızı geri getirin" demekten başka 

söyleyecek söz bulamadılar. 
26 De ki: "Sizi yaşatan da, öldüren de Allah'tır. Sonunda da, 

gerçekleşeceğinde hiçbir kuşku olmayan Kıyamet Günü 

hepinizi bir araya toplayacaktır. Ama çoğu bunu anlamaz." 
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2 7 Göklerin ve yerin egemeni Allah'tır. Hakikati ortadan kal

dırmaya çalışanlar, kıyamet koptuğu zaman hüsrana uğ

rayacaklar. 
2 8 O Gün herkesin diz çöktüğünü görürsün. Herkes hesabı

nı vermeye çağrılır. O Gün ancak yaptıklarınızın karşılığı

nı görürsünüz. 
2 9 "Yaptığınız her şey, bu sayfalara kaydedilmiş. Çünkü Biz, 

yaptığınız her şeyi kayda geçirdik." 
30 İman edip salih amel işleyenlere gelince: Rableri onlara rah

metle muamele edecektir. İşte en büyük kazanç budur. 
3 1 Kâfirlere de: "Âyetlerim size ulaştırıldığında, büyüklük 

taslayarak günaha mı saplandınız?" denir. 
32 "Allah'ın verdiği söz mutlaka yerine gelecektir; kıyametin ko

pacağında kuşku yoktur" denildiği zaman; "Kıyametin ne ol

duğunu bilmiyoruz, kopacağına da inanmıyoruz" demiştiniz. 
3 3 O Gün, yaptıkları kötülükleri görecekler, alay edip dur

duktan şey de onlan kuşatacak. 

34-35. O Gün, onlara: "Siz nasıl bu Gün'ün geleceğine aldırma-

dınızsa, Biz de bu Gün size aldırmayacağız. Varacağınız 

yer ateştir, hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu duruma, Al

lah'ın âyetleriyle alay ettiğiniz ve dünya hayatma aldandı-

ğınız için düştünüz" denir. Artık ne ateşten çıkabilirler, ne 

de af dilemeleri kabul edilir. 
3 6 Övülmesi gereken, göklerin, yerin ve âlemlerin Rabbi olan 

Allah'tır. 
3 7 Göklerde de, yerde de yüce olan sadece O'dur; kudret ve 

hikmet sahibidir. 

46- AHKÂF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 35 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, mim. 
2 Bu Kitap, kudret ve hikmet sahibi olan Allah katından in

dirilmiştir. 
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3 Gökleri, yeri ve onların arasındakileri belli bir gaye ve bel

li bir süre için yarattık. Ama kâfirler, kendilerine yapılan 

uyandan yüz çeviriyor. 
4 De ki: "Allah'ın yanısıra yalvardığınız şeyler üzerinde dü

şündünüz mü? Onlar yeryüzünde ne yaratmışlar? Göklerin 

egemenliğinde paylan mı var? Eğer doğru söylüyorsanız, 

bunu destekleyen bir Kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin." 
5 Allah'ın yanısıra, kendilerine hiçbir zaman karşılık vereme

yecek olan, üstelik kendilerine yalvarıldığının bile farkında 

olmayan şeylere yalvarandan daha sapık kim vardır? 
6 Herkesin toplandığı zaman, kulluk ettikleri güçler kendi

lerine kulluk edenlere düşman kesilir ve onların kulluğu

nu reddeder. 
7 Apaçık âyetlerimiz iletildiğinde kâfirler, kendilerine gelen 

hakikat için: "Bu apaçık bir büyüdür" derler. 
8 "Onu kendisi uydurdu" diyorlar. De ki: "Eğer onu ben uydur-

saydım, Allah'a karşı bana hiçbir faydanız olmazdı. O, 

Kur'an'a attığınız iftiraları çok iyi bilmektedir. Aramızda şahit 

olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." 
9 De ki: "Allah'ın gönderdiği ilk elçi ben değilim. Bana ve si

ze ne yapılacağını da bilemem. Ben sadece bana vahyedi-

lene uymaktayım. Ben ancak apaçık bir uyanayım." 
10 De ki: "Bu Kur'an Allah katından geldiği; İsrâiloğulları'ndan 

bir şahit de, onun benzerini görüp ona iman ettiği halde, bü

yüklük taslayıp onu inkar ederseniz başınıza ne geleceğini 

düşündünüz mü? Allah, zalimleri doğru yola iletmez." 
11 Kâfirler, iman edenler için: "Eğer gittikleri yol iyi olsaydı, 

biz onlardan önce iman ederdik" derler. Kur'an'ın gösterdi

ği yolu kabul etmeyince: "Bu, eski bir yalandır" diyecekler. 
1 2 Kur'an'dan önce de kılavuz ve rahmet olarak Musa'ya in

dirilen Kitap vardı. Bu Kur'an da, zalimleri uyarmak ve iyi 

davrananları müjdelemek için apaçık olarak indirilen ve 

hakikati tasdik eden bir Kitap'tır. 
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13 "Rabbimiz Allah'tır" diyerek ölünceye kadar bu ilke doğrul

tusunda yaşayanlar ne korkacak, ne de üzüleceklerdir. 
14 İşte onlar, yaptıklarına karşılık olarak temelli cennette 

kalacaklardır. 
1 5 Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını emrettik. Ana

sı onu zahmetle taşır ve zahmetle doğurur. Ananın çocu

ğa gebe kalmasıyla, onu sütten kesmesine kadar geçen 

süre otuz ayı bulur. Olgunluk çağma erip kırk yaşına bas

tığında: "Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimetle

re şükretmemi; razı olacağın işler yapmamı nasip et. So

yumdan gelenler de iyi kimseler olsunlar. Sana yöneldim, 

Sana teslim oldum" der. 
1 6 İşte Biz onların iyi davranışlarını kabul eder, kötü davra

nışlarını görmezlikten geliriz. İşte onlar cennetliktir. Allah 

bunu onlara kesin olarak söz vermiştir. 
1 7 Ama öyle insanlar da var ki, kendisine Allah'a inanmayı 

tavsiye ettiklerinde, ana-babasına: "Yazıklar olsun size! 

Benden önce nice nesil gelip geçmişken, beni yeniden di-

riltilmekle mi korkutuyorsunuz?" diye çıkışır. Onlar ise 

Allah'tan yardım diler ve: "Yazıklar olsun sana! Allah'ın 

verdiği söz kesin olarak doğrudur" der. O da: "Bu, eskile

rin masallarından başka bir şey değil" der. 
1 8 Onlar da, kendilerinden önce geçen ve azaba uğrayacak

ları kesinleşen insan ve cin topluluklarıyla beraber azap 

görecekler ve hüsrana uğrayacaklardır. 
1 9 Yaptıklarından dolayı herkesin konumu farklı olacaktır. 

Allah, yaptıklarının karşılığını herkese tam olarak vere

cek, kimseye haksızlık yapılmayacaktır. 
2 0 Ateşe atılacakları zaman, kâfirlere: "Size verilen bütün ni

metleri dünya hayatında tükettiniz, onlarla sefa sürdü

nüz. Yeryüzünde büyüklük tasladığınız, hakikate karşı 

mücadele ettiğiniz ve doğru yoldan saptığınız için, bu Gün 

alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız" denir. 
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2 1 Ondan önce ve ondan sonra birçok uyarıcı gelip geçmiş 

olan Âd kavminin kardeşi Hûd'u hatırla. O, şu kum tepe

leri arasında yaşayan halkını; "Allah'tan başkasına kul

luk etmeyin; yoksa dehşet verici bir günde azaba uğrama

nızdan korkarım" diyerek uyarmıştı. 
2 2 Buna karşılık, kavmi ona: "Sen bizi ilahlarımızdan vazge

çirmeye mi çalışıyorsun? Eğer doğru söylüyorsan, bizi 

tehdit ettiğin azaba uğrat" dedi. 
2 3 Hûd: "Onun zamanını ancak Allah bilir. Ben size, bana 

vahyedileni bildiriyorum. Ama sizin cahil olduğunu görü

yorum" dedi. 

24-25. yoğun bir bulutun vadilerine doğru yaklaştığnı görünce: 

"Bu bulut bize yağmur getiriyor" dediler. Hûd: "Hayır! O, 

acele isteğiniz acıklı azabı getiren ve Rabbinin emriyle her 

şeyi yok edecek olan bir fırtınadır" dedi. Sonunda, evlerin

den başka bir şey görünmez oldu. İşte Biz, günahkarları 

böyle cezalandırırız. 
26 Onları oraya yerleştirerek, size sağlamadığımız güveni sağla

mış; onlara duyma, görme ve düşünme yeteneği vermiştik. 

Ama Allah'ın âyetlerini bile bile inkar ettikleri için, duyma, 

görme ve düşünme yeteneğine sahip olmaları onlara hiçbir 

fayda sağlamadı; alay edip durdukları şey, onlan kuşatıverdi. 
2 7 Size yakın olan birçok toplumu yok ettik. Ama hakikate 

dönmeleri için ayetlerimizi her yönüyle ortaya koyduk. 
28 Allah'a yakınlaşmak için O'nun yanışına edindikleri ilahlar 

onlara yardım edebildi mi? Hayır, onlara hiçbir faydalan ol

madı. Çünkü bu, onların yalanlan ve uydurmaları idi. 
2 9 Bir zamanlar, yabancı bir topluluğu, Kur'an'ı dinlesinler 

diye sana yöneltmiştik. Onu duyduklarında: "Susun" de

mişler; dinlediklerinde de, onları uyarmak üzere kavimle

rine dönmüşlerdi. 
3 0 Onların yanına vardıklarında: "Ey kavmimiz! Doğrusu 

Biz, Musa'nınkinden sonra indirilmiş olan, kendinden ön-
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ce indirilmiş olanları doğrulayan, hakikate ve doğru yola 

ileten bir vahiy dinledik" dediler. 
3 1 "Ey kavmimiz! Allah'ın çağrısına uyun ve O'na iman edin 

ki, O, günahlarınızı bağışlasın ve sizi can yakıcı azaptan 

korusun." 
3 2 "Allah'ın çağrısına uymayan, yeryüzünde O'nun elinden 

kurtulamaz, O'ndan başka hiçbir koruyucu da bulamaz. 

Çünkü onlar, doğru yoldan uzaklaşmışlardır." 
3 3 Onlar, gökleri ve yeri yarattığı halde hiçbir yorgunluk 

duymayan Allah'ın, ölüleri diriltebileceğini de anlayamı

yorlar mı? Evet, O'nun gücü her şeye yeter. 
3 4 Ateşe atılacakları zaman, kâfirlere: "Bu doğru değil miy

miş?" denir. Onlar da: "Rabbimize andolsun ki doğruy

muş" derler. Bunun üzerine Allah: "Öyleyse hakikati in

kar ettiğiniz için bu azabı tadın" der. 
3 5 Kararlı bütün peygamberler gibi sıkıntılara katlan; onların 

hemen cezalandırılmasını isteme. Onlar, kendilerine söz 

verilenin gerçekleştiğim gördüklerinde, yeryüzünde ancak 

birkaç saat kaldıklarım zannederler. Bu sadece bir uyan

dır. Doğru yoldan ayrılanlardan başkası yok edilir mi? 

47- M U H A M M E D SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 38 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 2 Allah, kâfirlerin ve O'nun yolundan alıkoyanların yaptıkları-

na değer vermeyecek; iman edip sâlih amel işleyen ve Rable¬ 

rinden Muhammed'e indirilen hakikate inananların günah

larım bağışlayacak ve kalplerini sükûna kavuşturacaktır. 
3 Bu, kâfirlerin bâtıla; iman edenlerin de Rablerinden gelen 

hakikate uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların du-

rumlarını böyle misallerle anlatıyor. 
4 Kâfirlerle savaştığınızda onları öldürün, ağır bir yenilgiye 

uğrattığınızda da kalanları esir alın. Savaş bitince dilerse

niz karşılıksız, dilerseniz belli bir karşılık alarak salıverin. 
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Allah dileseydi, onları kendisi de cezalandırırdı. Ama O, 

sizi birbirinizle sınamak istiyor. Allah, Kendi yolunda öl

dürülenlerin yaptıklarını boşa çıkarmayacaktır. 
5 Onlara yol gösterecek ve kalplerini sükûna kavuşturacaktır. 
6 Onları, kendilerine bahsettiği cennete koyacaktır. 
7 Ey iman edenler! Eğer Allah'a yardım ederseniz, O da si

ze yardım eder ve sizi destekler. 
8 Kâfirlerin sonu ise çok kötü olacaktır. Çünkü Allah onla

rın yaptıklarına hiçbir değer vermeyecektir. 
9 Bu, Allah'ın indirdiğinden nefret etmelerinden dolayıdır. Bu 

yüzden Allah, onların yaptığı hiçbir şeye değer vermeyecektir. 
1 0 Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun 

nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onların hepsini yok 

etmiştir. Bütün kâfirlerin sonu da böyle olacaktır. 
1 1 Böyle olacaktır, çünkü iman edenlerin koruyucusu Al

lah'tır; kâfirlerin ise koruyucusu yoktur. 
1 2 Allah, iman edip sâlih amel işleyenleri içinden sular akan 

cennetlere koyacaktır. Kâfirler ise, hayvanlar gibi yiyip 

içerek sefa sürseler bile sonunda ateşe atılacaklardır. 
1 3 Seni yurdundan kovanlardan daha kuvvetli nice halkı yok 

ettik; onlara yardım eden de olmadı. 
1 4 Rabbinin apaçık deliline dayanan kimse, yaptığı kötülük

leri güzel gören ve hevasına uyan kimseyle bir olur mu? 
1 5 Allah'a karşı gelmekten çekinenlere söz verilen cennetin 

benzeri şöyledir: Orada, tadı bozulmayan ırmaklar, tadı 

değişmeyen süt ırmakları, içenlerin hoşuna giden şarap 

ırmaklan ve saf süzme bal ırmakları vardır. Rableri onla-

rı bağışlayacak ve her türlü meyveyi verecektir. Hiç bun

larla, ateşte devamlı kalacak ve kaynar su içirilerek bağır-

sakları parçalanacak olanlar bir olur mu? 
1 6 Seni dinler gözükenler var. Yanından ayrılınca, senin söy

lediklerini anlayanlara: "O biraz önce ne anlattı?" derler. 

İşte Allah onların kaplerini mühürlemiştir; çünkü onlar, 

her zaman hevalarına uymuşlardır. 
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1 7 Allah, doğru yola yönelmek isteyenleri doğru yola ulaştınr 

ve onlara, Kendisine karşı gelmekten çekinmeyi öğretir. 
1 8 Onlar, Kıyametin ansızın kopmasını mı bekliyorlar? Onun 

kopacağı şimdiden haber verilmiştir. O başlarına geldik

ten sonra yaptıklarının yanlış olduğunu farketmeleri on

lara ne fayda sağlar? 
1 9 Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve hem kendi günahı

nın, hem de diğer müminlerin günahlarının bağışlanma

sını dile. Çünkü Allah, bütün yaptıklarınızı da, sonunda 

varacağınız yeri de bilir. 
2 0 - 2 1 İman edenler: "Savaşmamıza izin veren bir sûre indirilse 

de savaşsak" derler. Savaştan bahseden açık ve kesin hü

kümlü bir sûre indirildiğinde, kalbinde hastalık olanların, 

ölüm sarhoşluğundaki kimseler gibi sana baktıklarını gö

rürsün. Onlar için en iyisi Allah'ın emrine uymak ve 

O'nun rızasını kazanabilecek sözler söylemektir. Hüküm 

belli olduğunda, Allah'a verdikleri sözü yerine getirseler, 

onlar için iyi olurdu. 
2 2 Allah'ın emrinden uzaklaştığınızda, yeryüzünde yine fesat 

çıkaracak ve akrabalık bağlarını mı koparacaksınız? 
2 3 İşte Allah onları rahmetinden uzaklaştırmış, hakikati 

duyma ve görme yeteneklerini ortadan kaldırmıştır. 
2 4 Kur'an'ın söyledikleri üzerinde neden düşünmüyorlar? 

Yoksa kalpleri kilitli mi? 
2 5 Şeytan, doğru yol kendilerine apaçık gösterildiği halde 

ona sırt çevirenlere, yaptıklarım güzel göstermiş ve kafa

larını boş umutlarla doldurmuştur. 
2 6 Bunun nedeni, Allah'ın indirdiğinden nefret edenlere: 

"Bazı konularda sizin gibi düşünüyoruz'' demeleridir. Al

lah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilmektedir. 
2 7 Ama melekler, yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını 

aldığında durumları ne kötü olacak! 
2 8 Bunun nedeni, Allah'ı kızdıracak işler yapmaları ve O'nun 

hoşuna gidecek şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden 

Allah, onların bütün yaptıklarını değersiz kılmıştır. 
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2 9 Kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın, ahlaki zaaflarını or

taya çıkarmayacağını mı sanıyorlar? 
3 0 Dileseydik sana onları gösterirdik de dış görünüşlerini öğ

renirdin. Buna rağmen onları konuşma tarzından tanır

sın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. 
3 1 İçinizden üstün çaba gösterenleri ve sıkıntılara göğüs ge

renleri ortaya çıkarmak ve yaptıklarınızı görmek için sizi 

mutlaka sınayacağız. 
3 2 Hakikati inkar eden, insanları Allah yolundan alıkoyan ve 

doğru yolu apaçık gördükleri halde elçiye karşı çıkanlar 

Allah'a hiçbir zarar veremezler. İşte Allah, onların bütün 

yaptıklarını boşa çıkaracaktır. 
3 3 Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine uyun; yaptıklarınızı 

boşa çıkarmayın. 
3 4 Doğrusu Allah, hakikati inkar edip insanları Allah yolun

dan alıkoyanları, sonunda da kafir olarak ölenleri asla 

bağışlamayacaktır. 
3 5 Gevşeklik göstererek barış istemek zorunda kalmayın. 

Çünkü Allah sizinle beraberdir ve sonunda siz üstün ge

leceksiniz. Allah, yaptıklarınızı boşa çıkarmayacaktır. 
3 6 Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman 

eder ve O'na karşı gelmekten çekinirseniz, Allah, hak et

tiğiniz karşılığı mutlaka verir; sahip olduğunuz her şeyi 

de istemez. 
37 Eğer her şeyinizi istese ve bu konuda sizi zorlasaydı, cimri

lik ederdiniz. O da zayıf yanlarınızı ortaya çıkarmış olurdu. 
3 8 Allah yolunda harcama yapmaya çağrıldığınızda, bir kıs

mınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse bilsin ki, yaptı

ğı kendi aleyhinedir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, 

ama siz O'na muhtaçsınız. Eğer O'ndan yüz çevirirseniz, 

sizin yerinize başkalarını getirir ve onlar sizin gibi yap

mazlar. 
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48- FETİH SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 29 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

I Doğrusu senin için apaçık bir zaferin önünü açtık. 
2 3 Böylece Allah, bütün günahlarını bağışlayacak, sana ve

receği nimetleri tamamlayacak, izleyeceğin yolu göstere

cek ve seni bütün gücüyle destekleyecektir. 
4 İmanlarını güçlendirmek için müminlerin kalbine sükû

net bağışlayan O'dur. Göklerdeki ve yerdeki bütün güçler 

Allah'ındır. O her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
5 Böylece Allah, iman eden erkek ve kadınları, temelli kala

cakları, içinden sular akan cennetlere koyacak ve günahla

rını bağışlayacaktır. İşte bu, Allah'ın büyük bir lütfudur. 
6 Kendisi hakkında kötü düşünceler taşıyan ikiyüzlü erkek 

ve kadınlarla, ortak koşan erkek ve kadınlara da azap 

edecektir. Onların basma büyük bir felaket gelecektir. 

Çünkü Allah onlara kızmış, rahmetinden uzaklaştırmış ve 

cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir! 
7 Göklerdeki ve yerdeki bütün güçler Allah'ındır. Allah, 

kudret ve hikmet sahibidir. 
8 9 Doğrusu seni, hakikatin bir şahidi, bir müjdeci ve uyarı

cı olarak gönderdik ki, Allah'a ve elçisine iman edesiniz, 

O'nun yüceliğini takdir edesiniz, O'na saygı gösteresiniz 

ve her zaman yüceliğini zikredesiniz. 
1 0 Sana bağlılıklarını bildirenler, Allah'a bağlılıklarını gös

termiş olurlar. Allah'ın eli, onların elinin üzerindedir. Kim 

Allah'a verdiği sözden cayarsa, yaptığı kendi aleyhinedir. 

Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona bü

yük bir ödül verecektir. 
I I Geride kalan göçebeler, sana:" Mallarımız ve çoluk çocu

ğumuz bizi seninle gelmekten alıkoydu. Bizim için bağış

lanma dile" diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayanı söylü

yorlar. De k i : " Eğer Allah size bir zarar vermek veya fay-
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da sağlamak isterse, buna kim engel olabilir? Hayır, Allah 

bütün yaptıklarınızı bilmektedir." 
12 Allah'ın elçisinin ve iman edenlerin bir daha ailesinin yanı

na dönemeyeceklerini sandınız ve bu hoşunuza gitti. Böyle 

olumsuz düşüncelere kapılarak kötü bir toplum oldunuz. 
13 Kim Allah'a ve elçisine iman etmezse bilsin ki, Biz, kafir

lere yakıcı bir ateş hazırladık. 
1 4 Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır; dilediğini bağış

lar, dilediğine azap der. Allah çok bağışlayıcıdır, çok mer

hametlidir. 
1 5 Ganimet elde edebileceğiniz bir savaş için yola çıktığınız

da, daha önce geride kalanlar: "İzin verin, biz de sizinle 

gelelim" diyecekler. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek is

terler. De ki: "Hayır, siz bizimle gelmeyeceksiniz. Çünkü 

Allah daha önce bunu bildirmiştir." Buna karşılık onlar: 

"Siz bizi çekemiyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar hakika

ti kavrayamıyorlar. 
1 6 Arkada kalan göçebelere: "Yakında güçlü bir topluma 

karşı savaşa çağrılacaksınız ve teslim oluncaya kadar on

larla savaşmanız istenecek. Bu çağrıya uyarsanız, Allah 

size güzel bir karşılık verecek; daha önce yaptığınız gibi 

yine gelmezseniz, Allah sizi can yakıcı bir azaba uğrata

caktır" de. 
17- Körler, topallar ve hastalar savaşa katılmak zorunda de

ğildir. Kim Allah'a ve elçisine uyarsa, Allah onu, içinden 

sular akan cennetlere koyacak; kim de yüz çevirirse, can 

yakıcı bir azaba uğratacaktır. 
1 8 1 9 Allah, o ağacın altında sana bağlılıklarını bildiren mümin

lerden razı olmuştur. İçinden geçenleri bildiği için onlara 

sükûnet bağışlamış, yakında bir zafer kazanacaklarını ve 

birçok ganimet elde edeceklerini müjdelemiştir. Çünkü O, 

kudret ve hikmet sahibidir. 
2 0 Allah size daha birçok ganimet alacağınızı müjdelemiştir. 

Müminlere örnek olması ve size doğru yolda sebat verme-
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si için size başka kazançlar da bağışlamış ve sizi düşman
larınızın saldırısından korumuştur. 

21 Allah size, elde edebileceğinizi aklınızdan bile geçirmedi
ğiniz başka kazançlar da müjdelemiştir. Çünkü O'nun 
gücü her şeye yeter. 

22 Eğer kâfirler sizinle savaşırlarsa dönüp kaçarlar; ne bir 
koruyucu, ne de bir yardımcı bulabilirler. 

23 Allah'ın eskiden beri uyguladığı yasa budur. O'nun yasa
sında hiçbir değişiklik bulamazsın. 

24 Sizi onlara üstün getirdikten sonra, Mekke vadisinde, bir
birinize saldırmaksızın yaşamanızı sağlayan O'dur. Allah, 
bütün yaptıklarınızı görmektedir. 

25 Çünkü onlar, hakikati inkar etmiş, Mescid-i Haram'ı ziya
ret etmenize ve kurbanlarınızın yerine ulaşmasına engel 
olmuşlardır. Eğer onların içinde bilmeden zarar verebile
ceğiniz ve bundan dolayı pişmanlık duyacağınız mümin 
erkek ve kadınlar olmasaydı, Allah savaşmanıza izin ve
rirdi. Ama Allah, dilediğine iyilikte bulunmak için böyle 
yaptı. Eğer müminlerle kâfirler birbirinden ayrılmış olsay
dı, kâfirleri can yakıcı bir azaba uğratırdık. 

26 Kâfirler kalplerinde cahiliye öfkesi taşrrken, Allah da elçisi
ne ve iman edenlere sükûnet bağışladı ve onların Allah kor
kusuyla hareket etmesini sağladı. Çünkü onlar buna layık
tı, onu hak etmişlerdi. Doğrusu Allah, her şeyi çok iyi bilir. 

27 Allah, elçisinin düşünü doğru çıkarmıştır. Eğer Allah di
lerse, güven içinde, hiçbir korkuya kapılmadan, saçlarını
zı kesmiş veya kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a girersi
niz. Ayrıca Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve yakın
da bir zafer kazanmanızı sağlayacaktır. 

28 Çünkü O, hak dini diğer bütün dinlere üstün kılmak için 
elçisini yol gösterici Kur'an'la göndermiştir. Hiç kimse, 
hakikati Allah gibi ortaya koyamaz. 

29 Muhammed, Allah'ın elçisidir. Onun yanında olanlar, kâfir
lere karşı kararlı ve ödünsüz, birbirlerine karşı merhametli-
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dirler. Onların, Allah'ın huzurunda eğilerek ve yere kapana

rak O'nun lütfunu ve rızasını kazanmaya çalıştıklarını gö

rürsün. Onların inancı bütün davranışlarına yansır. Onla

rın Tevrat'taki ve İncil'deki temsilleri şöyledir: Onlar, filiz ve

ren, büyüyüp boy atan, sapı üzerinde dimdik duran ve üre

ticilerin hoşuna giden bir bitki gibidir. Böylece Allah, kafir

leri kızdırır. Ama onlardan iman edip salih amel işleyenleri 

bağışlayacak ve onlara büyük bir ödül verecektir. 

49- HUCURÂT SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 18 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler! Kendi isteklerinizi Allah'ın ve elçisinin 

hükmüne tercih etmeyin. Allah'a karşı gelmekten çekinin: 

çünkü O, her şeyi duyar ve bilir. 
2 Ey iman edenler! Sesinizi, peygamberin sesini bastıracak 

kadar yükseltmeyin; onunla, birbirinizle konuştuğunuz 

gibi yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkında olmadan, 

bütün yaptıklarınız boşa gider. 
3 Allah'ın elçisinin yanında seslerini kısanlar, Allah'ın, tak

valarını ortaya koymak için sınadığı kimselerdir. İşte on

lar bağışlanacak ve büyük bir ödül kazanacaklardır. 
4 Seni evinin dışından yüksek sesle çağıranlar, düşüncesiz 

kimselerdir. 
5 Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, kendileri 

için daha iyi olurdu. Ama Allah yine de çok bağışlayıcıdır, 

çok merhametlidir. 
6 Ey iman edenler! Yoldan çıkmış biri size bir haber getirir

se, doğru olup olmadığını araştırın. Yoksa istemeden biri

lerine kötülük eder ve yaptığınıza pişman olursunuz. 
7 Allah'ın elçisinin aranızda olduğuna şükredin. Eğer o bir

çok konuda size uysaydı, bundan zarar görürdünüz. Ama 

Allah size imanı sevdirdi ve güzel gösterdi; hakikati inkar 

etmeyi, günah işlemeyi ve isyan etmeyi çirkin gösterdi. İş

te böyle olanlar, doğru yoldadırlar. 
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8 İşte bu, Allah'ın lütfü ve nimetidir. Çünkü O, her şeyi bi

lir, hikmet sahibidir. 
9 İman edenlerin arasından iki topluluk birbiriyle çatışma

ya girerse, aralarını bulun. Eğer biri diğerine zulmederse, 

Allah'ın hükmünü kabul edinceye kadar zulmedene karşı 

savaşın. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, adaletle ara

larını bulun ve âdil olun. Çünkü Allah, âdil olanları sever. 
1 0 İman edenler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

bulun. Allah'a karşı gelmekten çekinin ki O'nun merha

metine erişesiniz. 
1 1 Ey iman edenler! Kimse başkasıyla alay etmesin; çünkü 

alay edilenler, alay edenlerden daha iyi olabilir. Hiçbir ka

dın da başka kadınlarla alay etmesin; çünkü onlar, ken

dilerinden daha iyi olabilir. Kimse başka birisini karala

masın, hoşlanmadığı lakaplarla çağırmasın. İman eden 

birini günahkar olarak nitelemek ne kötüdür! Kim bu hu

yundan vazgeçmezse, işte onlar zalimdir. 
12 Ey iman edenler! Başkası hakkında kötü zanda bulunmak

tan çok kaçının, çünkü zarının bir kısmı günahtır. Birbiri

nizin kusurunu araştırmayın ve birbirinizi çekiştirmeyin. 

İçinizden kim, ölü kardeşinin etini yemek ister? Bundan 

tiksindiniz değil mi? Allah'a karşı gelmekten çekinin. Doğ

rusu Allah, tövbeleri kabul eder, çok merhametlidir. 
1 3 Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık; birbirini

zi tanımanız için kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah ka

tında en değerli kimse, O'ndan en çok çekinen kimsedir. 

Doğrusu Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. 
1 4 Göçebeler: "Biz de iman ettik" derler. De ki: "Siz daha 

iman etmediniz. Bu nedenle, 'teslim olduk' deyin. Çünkü 

iman henüz kalplerinize girmedi. Ama Allah'a ve elçisine 

uyarsanız, Allah, hiçbir yaptığınızı boşa çıkarmaz. Doğru

su O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." 
1 5 Gerçek müminler, Allah'a ve elçisine iman eden ve bu ko

nuda hiçbir kuşku taşımayan; Allah yolunda mallarıyla 
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ve canlarıyla cihat eden kimselerdir. İşte doğru söyleyen

ler onlardır. 
1 6 De ki: "Dininizi Allah'a mı öğreteceksiniz? Oysa O, gökler

de ve yerde ne varsa bilmektedir. Çünkü O, her şeyi bilir." 
17 Bazı kimseler, müslüman olmakla sana bir lütufta bulun

duklarını zannediyor. De ki: "Müslüman olmakla bana bir 

lütufta bulunduğunuzu zannetmeyin. Eğer bilirseniz, sizi 

imana eriştirmekle size en büyük lütfü Allah yapmıştır." 
1 8 Doğrusu Allah, göklerdeki ve yerdeki bütün sırlan bilir ve 

yaptığınız her şeyi görür. 

50- KÂF SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 45 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Kâf. Bu yüce Kur'an'a and olsun. 
2 Kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaştılar. 

Kâfirler: "Bu ne tuhaf bir şey!" dediler. 
3 "Ölüp, toz toprak olduktan sonra yeniden mi diriltilece

ğiz? Doğrusu bu, olmayacak bir iş." 
4 Biz onların bedeninin nasıl çürüdüğünü çok iyi biliriz. 

Çünkü Biz her şeyi kaydetmekteyiz. 
5 Buna rağmen, kendilerine gelen hakikati yalanladılar. 

Şimdi bir şaşkınlık içindeler. 
6 Tepelerindeki göğe bakmıyorlar mı? Onu kusursuz olarak 

nasıl kurup süsledik? 
7 8 İsteyerek Allah'a yönelen herkesin hakikati kavraması ve 

öğüt alması için yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma 

getirdik, üzerine dağlar yerleştirdik ve orada her cins bit

kiyi yetiştirdik. 
9-10 Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçelerin oluş

masını; ekinlerin, salkım salkım meyveleriyle üzüm ve 

hurma ağaçlanrım büyümesini sağladık. 
11 Kullanmıza rızık olmak üzere.. O suyla ölü bir beldeye ha

yat veririz. İşte sizin diriltilmeniz de böyle olacak. 
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1 2 1 4 Onlardan önce Nuh kavmi, Res kavmi, Semûd kavmi, Âd 

kavmi, Firavun halkı, Lût kavmi, Eyke halkı ve Tubba 

kavmi de hakikati yalanladı. Hepsi de elçilerimi yalanladı 

ve azabıma uğradı. 
15 Yoksa Biz evreni ilk yarattığımızda yorulduk mu? Hayır; ama 

bazı kimseler, yeniden yaratılacaklarından kuşku duyuyor. 
16 İnsanı Biz yarattık, benliğinin ona ne fısıldadığını da en iyi 

bilen Biziz. Çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız. 
1 7 1 8 Sağında ve solunda birer melek onu izlemekte ve söyledi

ği her sözü kaydetmektedir. 
19 Ölüm sarhoşluğu, gerçeği ortaya koyar. Ey insanoğlu! İşte 

bu, senin yüz yüze gelmekten her zaman kaçındığın şeydir. 
2 0 Sûr'a üflenir. İşte bu, size söz verilen Gün'dür. 
2 1 Herkes, sürücüsü ve şahidiyle gelir. 
2 2 "Sen bu Gün'ün gelip çatacağını umursamıyordun. Ama 

şimdi gözündeki perdeyi kaldırdık. Her şeyi net olarak gö

receksin" denir. 
2 3 Arkadaşı: "Yanımdaki hazır" der. 

24-26. «İnat ederek hakikati kabul etmeyen, iyiliğe engel olan, 

zâlim, insanlar arasında kuşku yayan, Allah'ın yanısıra 

başka ilahlar edinenleri cehenneme atın ve onlara şiddet

li bir şekilde azap edin" denir. 
2 7 Arkadaşı: "Rabbimiz! Onu ben azdırmadım. Zâten kendi

si apaçık bir sapıklık içindeydi" der. 

28-29. Allah. "Benim huzurumda tartışmayın. Çünkü Ben size 

uyancı göndermiştim. Benim verdiğim hüküm değişmez. 

Ben kullanma asla zulmetmem" der. 
3 0 O Gün, cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O da: "Daha yok 

mu?" der. 

3i-33. O Gün cennet, Allah'a karşı gelmekten çekinenlere yak

laştırılır ve artık uzaklaştırılmaz. "İşte Allah'a yönelen, 

O'nu hiçbir zaman unutmayan, insanın kavrayış alanının 

dışında olduğu halde o sonsuz rahmet sahibinden korkan 

ve Allah'ın huzuruna işlediği günahlardan pişmanlık du

yarak gelen herkese söz verilen budur" denir. 
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3 4 "Oraya esenlikle girin. İşte bu, sonsuz hayatın başladığı 

Gün'dür." 
3 5 Onlar orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Ama ka

tımızda daha fazlası da var. 
3 6 Onlardan önce, kendilerinden daha güçlü nice nesli yok 

ettik. Elimizden kurtulmaya çalıştılar, ama kaçacak bir 

yer bulamadılar. 
3 7 Doğrusu bunda, düşünen ve anlamaya çalışarak kulak 

verenler için bir uyan vardır. 
3 8 Gökleri, yeri ve arasındakileri altı evrede yarattık, ama 

hiçbir yorgunluk duymadık. 
39-40 Onların söylediklerine sabret; güneşin doğmasından ve 

batmasından önce, geceleyin ve her namazın ardından 

Rabbini överek yücelt. 
4 1 Bir çağıranın, yakın bir yerden çağıracağı Gün'ü unutma! 
42 O Gün o çağrıyı gerçekten herkes duyar. İşte bu, yeniden 

dirilme Günü'dür. 
4 3 Hayat veren de, öldüren de Biziz. Sonunda da Bize döne

ceksiniz. 
4 4 O Gün yeryüzü yarılır, kabirlerinden hızla çıkarlar. Onla

rı huzurumuzda toplamak Bizim için çok kolaydır. 
4 5 Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Sen onları zor

la inandırmakla yükümlü değilsin. Bu yüzden, tehdidim

den korkanları Kur'an'la uyar. 

51- ZÂRİYÂT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 60 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 4 Tozu toprağı savuran, yağmur yüklü bulutlan taşıyan yel

lere; yağan yağmura ve hayatın nimetlerini paylaştıranla

ra and olsun ki, 

5-6 Size söz verilen kesinlikle doğrudur; Hesap Günü mutla

ka gelecektir. 
7 Yıldızlarla dolu gökyüzünü düşün. 
8 Ey insanlar! Doğrusu siz, çok farklı inançlara sahipsiniz. 
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9 Oysa hakikatten uzaklaşan, sadece kendini kandırır. 
1 0 - 1 1 Hakikate bilerek ilgisiz kalanlar, sadece kendilerini mah

vederler. 
12 Alay eder biçimde, "Hesap Günü ne zaman gelecek?" derler. 
13 Oysa onlar o Gün ateşe atılacaklar. 
1 4 Onlara: "Cezanızı çekin bakalım! İşte istediğiniz buydu" 

denecek. 
1 5 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise cennetlerde, pınar 

başlarında olacaklar. 
1 6 Rablerinin kendilerine verdiği her nimetten faydalanacak

lar. Çünkü onlar yeryüzünde iyi işler yapmışlardı. 
1 7 Geceleri az uyurlardı. 
1 8 Bağışlanmak için samimi bir şekilde Allah'a yalvarırlardı. 
1 9 Servetlerinden, ihtiyacı olup isteyenlere de, sıkıntı içinde 

oldukları halde istemeyenlere de verirlerdi. 
2 0"2 1 , Kesin olarak inanmak isteyenler için yeryüzünde de, kendi 

bedeninizde de nice âyet vardır. Bunları görmüyor musunuz? 
2 2 Rızkınızın kaynağı da, size söz verilen nimetlerin kaynağı 

da göktedir. 
2 3 Göklerin ve yerin Rabbine andolsun ki, öldükten sonra 

diriliş, konuşmalarınız gibi gerçektir. 

24-25. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili olayı duydun mu? 

Onun yanma gelip selam verdiklerinde İbrahim, "Size de 

selam olsun" demiş ve onların yabancı olduğunu sanmıştı. 
2 6 - 2 7 Sonra yavaşça evine dönerek bir dana kızartması getirmiş 

ve önlerine koyarak, "Buyurun" demişti. 
2 8 Yemediklerini görünce onlardan endişe etmeye başladı. 

"Korkma" dediler ve ona ilahî bilgiyle donatılacak bir oğlu 

olacağını müjdelediler. 
2 9 Bunun üzerine İbrahim'in karısı çığlık atarak onların, ya

nına geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır bir kocakarı doğura

cak ha!" dedi. 
3 0 Onlar: "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü O, hikmet sahibi

dir, her şeyi bilir" dediler. 
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3 1 İbrahim: "Ey elçiler! Başka bir göreviniz var mı?" dedi. 

32-34. onlar: "Biz, günahkar bir toplumun başına, Rabbin tara

fından, kendilerini mahvedenler için hazırlanmış, taş gibi 

sertleşmiş çamur yağdırarak cezalandırmak için gönderil

dik" dediler. 
3 5 İman edenleri oradan çıkarıp kurtardık. 
3 6 Zaten orada tek bir ev halkından başka Bize teslim olan 

kimse yoktu. 
37 Can yakıcı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. 
3 8 Musa'nın kıssasında da aynı mesajı verdik. Çünkü Biz 

onu Firavun'a apaçık delillerle göndermiştik. 
3 9 Ama Firavun bütün gücüyle ona karşı çıkmış, "Bu adam 

ya bir sihibazdır ya da delidir" demişti. 
4 0 Biz de onu ve adamlarını denizde boğarak cezalandırmış

tık. Firavun kendini kınayıp duruyordu. 
4 1 - 4 2 Âd kavminin başına gelenlerde de aynı mesaj vardır. On

ların üzerine de, geçtiği yeri kasıp kavuran bir kasırga 

göndermiştik. 
4 3 Semûd kavminin başına gelenlerde de aynı mesaj vardır. 

Onlara: "Belli bir zaman sefa sürün bakalım!" denmişti. 
4 4 Çünkü Rablerinin emrine karşı gelmişlerdi de göz göre gö

re kendilerini yıldırım çarpmıştı. 
4 5 Ne kıpırdayabilecek halleri kalmış, ne de bir yardım iste-

yebilmişlerdi. 
4 6 Daha önce Nuh kavimini de yok etmiştik. Çünkü onlar da 

yoldan çıkmış kimselerdi. 
4 7 Bütün evreni Biz yaratıp düzenledik. Çünkü Bizim her şe

ye gücümüz yeter. 
4 8 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getirdik ve güzel 

bir şekilde düzenledik. 
4 9 Üzerinde düşünesiniz diye her şeyin karşıtını yarattık. 
50 De ki: "Artık Allah'a sığının. Doğrusu ben, O'nun tarafın

dan size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım." 
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5 1 "Sakın Allah'ın yanısıra hiçbir şeyi ilah edinmeyin. Doğru

su ben, sizi uyarmak için O'nun tarafından gönderilmiş 

bir elçiyim." 
5 2 İşte böyle. Onlardan öncekiler de, kendilerine gelen her 

elçiye ya sihirbaz dediler ya da deli. 
5 3 Yoksa bu onlara öncekilerden mi miras kaldı? Hayır, on

lar azgın kimselerdir. 
5 4 Öyleyse onlardan yüz çevir. Bundan dolayı kınanacak de

ğilsin. 
5 5 Ama yine de öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt, iman 

edenlere fayda verir. 
56 Cinleri ve insanları sadece Bana kulluk etsinler diye yarattım. 
5 7 Onlardan ne bir şey vermelerini isterim, ne de Beni bes

lemelerini. 
5 8 Çünkü mutlak iktidar sahibi, gerçek rızık verici sadece 

Allah'tır. 
5 9 Bu zalimler de, diğerleri gibi, yaptıklarının karşılığını 

mutlaka alacaklar. Acele etmesinler. 
6 0 Kendilerine söz verilen Gün başlarına geleceklerden dola

yı vay kâfirlerin haline! 

52-TOR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 49 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 6 Sina Dağı'na, ince derilere yazılmış vahye, ayakta kalan 

Ev'e, gökyüzüne ve dalgalanan denize and olsun ki, 
7 8 Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir, buna hiç kimse 

engel olamaz. 
9 1 2 Göklerin altüst olacağı, dağların yerinden oynayacağı 

Gün, hakikati yalanlamış olanların ve ömürleri boyunca 

boş şeylerle oyalanıp duranların vay haline! 
1 3 Onlar o Gün itilip kakılarak cehennem ateşine atılacak. 
14 Onlara şöyle denecek: "İşte yalanladığınız ateş!" 
1 5 "Peki bu aslı olmayan bir şey mi yoksa siz mi yanlış görü

yorsunuz?" 
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ıs. «Girin oraya, dayanabilseniz de, dayanamasanız da sizin 

için farketmez. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın karşılığı

nı görmektesiniz." 
1 7 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise cennetlerde ve ni

met içindedirler. 
1 8 Rableri tarafından kendilerine verilen nimetlere sevinirler. 

Rableri onları cehennem azabından koruyacaktır. 
1 9 - 2 0 Onlara: Taptıklarınızdan dolayı yan yana dizilmiş kol

tuklara oturarak afiyetle yiyip için" denir. Ve onları temiz 

ve güzel gözlü eşlerle evlendiririz. 
2 1 İman edenlerle, onların soyundan gelip iman edenleri bir 

araya getireceğiz ve yaptıklarının karşılığını heder etme

yeceğiz. Ama herkes kendi yaptığının hesabını verecek. 
22 Onlara, canlarının çektiği meyve ve etlerden bol bol vereceğiz. 
23 Birbirlerine, sarhoş edip saçma sapan konuşmalarına neden 

olmayan ve günaha sürüklemeyen içecekler sunacaklar. 
2 4 Onlara, sedefteki inciler gibi çocuklar hizmet edecek. 
2 5 Birbirleriyle konuşmaya başlayacaklar. 
2 6 Diyecekler ki: "Yeryüzünde, halkımızın arasında Allah'ın 

azabından korkardık." 
2 7 "Allah bize iyilikte bulundu ve bizi cehennem azabından 

korudu." 
2 8 "Çünkü biz yeryüzündeyken sadece O'na kulluk ederdik. 

Doğrusu O, iyilik edicidir, çok merhametlidir." 
2 9 Öyleyse herkese öğüt ver; çünkü sen, Rabbinin nimetine 

mazhar olmuş birisin; ne bir kâhinsin, ne de deli. 
3 0 Yoksa onlar şöyle mi düşünüyorlar: "O sadece bir şairdir, 

olaylar bizi haklı çıkaracak." 
3 1 De ki: "Bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekleye

ceğim." 
3 2 Onlar bunu düşünerek mi söylüyorlar, yoksa küstahlık

larından mı böyle diyorlar? 
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3 3 Yoksa: "Onu kendisi uydurmuştur" mu diyorlar? Hayır, 

onlar inanmak istemiyor. 
3 4 Eğer doğru söylüyorlarsa bu Kur'an'ın bir benzerini orta

ya koysunlar. 
3 5 Yoksa onlar yaratıldıklarına da mı inanmıyorlar? Yoksa 

onlar kendi kendilerini mi yarattılar? 
3 6 Yoksa gökleri ve yeri de mi onlar yarattı? Hayır, onlar ke

sin bir inanca sahip değiller. 
3 7 Yoksa Rabbinin hazineleri onların tasarrufu altında mı? 

Yoksa her şeyi onlar mı belirliyor? 
3 8 Yoksa onların çıkıp gaybı dinleyebilecekleri bir merdivenle

ri mi var? Öyleyse onu dinleyenler kesin bir delil getirsin. 
3 9 Siz erkek çocuk sahibi olmak isterken, O'nun kız çocuk 

sahibi olmak istediğine nasıl inanıyorsunuz? 
4 0 Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da onun altında 

ezilmekten mi korkuyorlar? 
4 1 Yoksa zamanı gelince her şeyi bileceklerini mi sanıyorlar? 
4 2 Yoksa seni bir tuzağa düşürebileceklerini mi sanıyorlar? 

Oysa asıl tuzağa düşenler kâfirlerdir. 
4 3 Yoksa Allah'tan başka ilahları mı var? Allah, onların or

tak koştuklarından uzaktır. 
u- Gökten üzerlerine kütle düştüğünü görseler, "O, bir bulut 

yığınıdır" derlerdi. 
4 5 Onları dehşete kapılacakları Gün'e kadar kendi hallerine 

bırak. 
4 6 Çevirdikleri entrikaların o Gün onlara hiçbir faydası ol

mayacak, hiçbir yardımcı da bulamayacaklar. 
4 7 Zalimler bunun dışında da azap çekecekler. Ama çoğu 

bunu bilmiyor. 
4 8 Öyleyse Rabbin karar verinceye kadar sabret. Çünkü Biz 

seni izliyoruz. Kalktığın zaman Rabbini överek yücelt. 
4 9 Geceleyin ve yıldızların görünmez olmasından sonra da 

O'nun şanını yücelt. 
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53- N E C M SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 62 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Battığı zaman yıldıza andolsun ki, 
2 Arkadaşınız ne sapmış, ne de aldatılmıştır. 
3 Kur'an'ı kendisi uydurmamıştır. 
4 O, kendisine vahyedilmiştir. 

5-7 Ona bunları, ufkun en uzak noktasında görünerek çok 

güçlü ve üstün bir varlık öğretti. 
8 Sonra yaklaşıp yanına geldi. 
9 Aralarındaki mesafe iki yay aralığı kadar, hattâ daha ya

kın oldu. 
10 İşte Allah o anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. 
1 1 Kulunun kalbi, gördüğünü yalanlamadı. 
12 Gördüğü şey hakkında onunla tartışmaya mı giriyorsunuz? 
13 Andolsun, o onu bir kere daha görmüştü. 
1 4 En uzak noktadaki sidre ağacının yanında. 
1 5 Barınılacak cennetin yakınında. 
1 6 Sidre ağacını bürüyen bürümüştü. 
1 7 Göz ne şaştı, ne de başka bir yöne kaydı. 
1 8 Andolsun, Rabbinin yüce âyetlerinden bir kısmını gördü. 
20 Lât, Uzzâ ve Menât'a neden taptığınızı hiç düşündünüz mü? 
2 1 Kendiniz erkek çocuk sahibi olmak isterken neden kız ço

cukları O'na isnat ediyorsunuz? 
2 2 Doğrusu bu insafsız bir taksim. 
2 3 Oysa onlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden 

başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir yetki vermemiş

tir. Onlar sadece zanna ve nevalarına uyuyorlar. Oysa on

lara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. 
24 Yoksa insanoğlu her istediğine kavuşabileceğini mi sanıyor? 
2 5 Oysa dünyada da, ahirette de Allah'ın sözü geçer. 
2 6 Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler için izin vermesi 

dışında, göklerdeki nice meleğin aracılığı kimseye en ufak 

bir fayda sağlamaz. 
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2 7 Âhirete inanmayanlar, meleklerin dişi olduğunu sanıyor. 
28 Oysa bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna 

uyuyorlar. Ama zan, hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz. 
2 9 Bizi anmaktan uzak duran ve sadece dünya hayatına 

önem veren kimselerden yüz çevir. 
3 0 Onların hedefi sadece budur. Ama Rabbin, yolundan sa

panı da, doğru yolda olanı da çok iyi bilir. 
31 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, kötülük yapanla

rın karşılığını verecek, iyilik yapanları da ödüllendirecektir. 
32 Doğrusu Rabbin, bir takım kusurları olsa da, büyük günah

lardan ve çirkin işlerden kaçınanları bağışlayacaktır. O sizi 

topraktan yarattığında da, analarınızın rahminde cenin ha

linde iken de çok iyi bilmektedir. Öyleyse kendinizi temiz 

görmeyin. Çünkü O, Kendisinden çekineni çok iyi bilir. 
3 3 3 4 Biz'den yüz çevireni, istemiyerek ve azıcık vereni gördün mü? 

3 5 Yoksa o, gaybı biliyor da ona göre mi davranıyor? 
3 6 " 3 7 Yoksa onun, Musa'ya ve Allah'a verdiği söze bağlı kalan İb

rahim'e gelen vahiylerde ne denildiğinden haberi yok mu? 
3 8 Kimse, başkasının günahını çekmez. 
3 9 İnsan ancak kendi emeğinin karşılığını alır. 

4 0 4 1 Zamanı geldiğinde herkesin yaptığı gösterilecek ve karşı

lığı tam olarak verilecektir. 
4 2 Çünkü sonunda herkes Rabbine dönecektir. 

43-44. Güldüren de, ağlatan da, öldüren de, yaşatan da O'dur. 

45-46. İki cinsi; erkeği ve dişiyi bir sperm damlasından yaratan 

da O'dur. 
4 7 İnsanları öldükten sonra yeniden diriltecek olan da O'dur. 
4 8 Varlıklı kılan da, her şeyi veren de O'dur. 
4 9 En parlak yıldızın Rabbi de O'dur. 

5 0 5 1 Âd ve Semûd gibi eski kavimlerin kökünü kesen de O'dur. 
5 2 Onlardan önce de Nûh kavminin... Çünkü onlar çok zâ

lim ve çok azgın olmuşlardı. 
5 3 5 4 Şehirleri altüst edip görünmez hale getiren de O'dur. 

5 5 Öyleyse Rabbinin nimet ve kudretinden nasıl kuşku du

yabilirsin? 
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5 6 Bu Kur'an da, önceki uyanlar gibi bir uyandır. 
5 7 Kıyamet iyice yaklaştı. 
5 8 Ama onun vaktini Allah'tan başkası bilemez. 

59-61 Bu sözü tuhaf mı buluyorsunuz da, ağlayacağınıza gülü

yorsunuz ve eğlenip duruyorsunuz. 
6 2 Artık Allah'a boyun eğin ve sadece O'na kulluk edin. 

5 4 - K A M E R SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 55 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Kıyamet yaklaştı ve hakikat ortaya çıktı. 
2 Ama onlar gördükleri her âyetten yüz çevirir, "Bu, sürege

len bir aldatmacadır" derler. 
3 Hevalarına uyarak yalanlarlar. Oysa bahsedilen her şey, 

sonunda gerçekleşecektir. 
4 5 Andolsun ki, onlara, ibret alabilecekleri derin hikmetlerle 

dolu nice haber gelmiştir. Ama uyanlar fayda vermiyor. 
6 Artık onlardan uzak dur. Bir çağırıcının, görülmedik bu

seye çağıracağı Gün... 
7 Korku dolu gözlerle, çekirge süreleri gibi kabirlerinden 

kalkarlar. 
8 Kendilerini çağırana doğru koşarlarken, kâfirler: "Bu ne 

kötü bir Gün!" derler. 
9 Onlardan önce Nûh kavmi de hakikati yalanlamıştı. Ku

lumuzu yalanlamış ve "O, bir delidir" diyerek görevini ye

rine getirmesine engel olmuşlardı. 
1 0 Bunun üzerine Nûh, Rabbine: "Rabbim! Doğrusu ben ye

nildim. Artık bana yardım et!" diye yalvarmıştı. 
1 1 Biz de gökten şiddetli bir yağmur indirdik. 
12 Yerden de sular fışkırttık. Kararlaştırılan işi gerçekleştir

mek üzere her yeri su kapladı. 
13 Ama onu, çivilenmiş tahtalardan yapılmış o gemiyle kur

tardık. 
1 4 Gemi, nankörlük edilen Nuh'a bir ödül olmak üzere, ko

rumamız altında yüzüyordu. 
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1 5 Andolsun, onu bir işaret yaptık. Öğüt alan yok mu? 
1 6 Uyarılarım dikkate alınmadığında ettiğim azap ne kor

kunçtur! 
1 7 Bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye anlaşılır kıldık. Öğüt alan 

yok mu? 
1 8 Âd kavmi de hakikati yalanladı. Uyanlarım dikkate alın

madığında ettiğim azap ne korkunçtu! 
19 Onların üstüne o amansız günde şiddetli bir kasırga gön

derdik. 
20 İnsanları, fırtınanın söküp attığı hurma kütükleri gibi sa

vurup attı. 
2 1 Uyarılarım dikkate alınmadığında ettiğim azap ne kor

kunçtu! 
2 2 Bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye anlaşılır kıldık. Öğüt alan 

yok mu? 
2 3 Semûd kavmi de uyarılarımızı yalanladı. 
2 4 Dediler ki: "Bizim gibi bir insana mı uyacağız? O takdirde 

yanlış bir iş yapmış ve akılsızlık etmiş oluruz." 
2 5 "Bu öğüt aramızdan ona mı indirilmiş? Hayır; o, küstah

lık taslayan yalancının biridir." 
2 6 Yakında kimin küstah ve yalancı olduğunu anlayacaklar. 
2 7 "Ey Salih! Onları sınamak için dişi bir deve gönderiyoruz. 

Sabret ve ne yapacaklarına bak." 
2 8 "Onlara, suların aralarında paylaşılacağım bildir. Sırası 

gelen, payını alsın" dedik. 
2 9 Ama adamlarım çağırdılar, o da o deveyi boğazladı. 
30 Uyarılarım dikkate alınmadığında ettiğim azap ne kötüydü! 
3 1 Onları korkunç bir gürültüyle yok ettik. Çer çöp yığınına 

döndüler. 
3 2 Bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye anlaşılır kıldık. Öğüt alan 

yok mu? 
3 3 Lût kavmi de bütün uyarıları yalanladı. 
3 5 Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ama 

Lût'un taraftarlarım, katımızdan bir lütuf olarak seher vak

ti kurtardık. İşte Biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. 
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3 6 Lût onları Bizim azabımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu 

uyanlara kuşkuyla yaklaştılar. 
3 7 Onun konuklarıyla ilişki kurmak istediler. Biz de hakika

ti görmelerini engelledik. Uyarılarımı dikkate almamanın 

cezasını çekin bakalım! 
3 8 Sabah erkenden, o korkunç azap başlarına geliverdi. 
3 9 Uyarılarımı dikkate almamanın cezasını çekin bakalım! 
4 0 Bu Kur'an'ı öğüt alınsın diye anlaşılır kıldık. Öğüt alan 

yok mu? 
4 1 Firavun halkına da uyanlar yapılmıştı. 
42 Ama onlar ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları, 

üstün ve kudret sahibine yaraşır bir şekilde cezalandırdık. 
4 3 Ey kafirler! Siz, önceki kâfirlerden daha mı iyisiniz? Yok

sa ilahi belgelerde azaba uğramayacağınızı gösteren bir 

hüküm mü var? 
4 4 Yoksa onlar, "Bize kimse güç yetiremez" mi diyorlar? 
4 5 Hayır, yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. 
4 6 Onlar asıl azabı Kıyamet Günü görecekler. O Gün ne kor

kunç, ne acı olacak! 
4 7 Günahkârlar o Gün, doğru yoldan saptıklarını ve akılsız

lık ettiklerini anlayacaklar. 
4 8 Yüzükoyun ateşe sürüldükleri Gün, onlara: "Cehennem 

ateşinin nasıl yaktığını tadın bakalım!" denecek. 
4 9 Doğrusu Biz, her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık. 
5 0 İsteğimiz, göz kırpması kadar kısa bir sürede yerine gelir. 
5 1 Sizin gibi nicelerini yok ettik. İbret alan yok mu? 
5 2 Çünkü yaptıklarının kötü olduğu, ilahî belgelerde göste

rilmişti. 
5 3 İster küçük olsun, ister büyük, insanın yaptığı her şey 

kaydedilmektedir. 
5 4 Allah'a karşı gelmekten çekinenler, içlerinden sular akan 

cennetlere girecekler. 
5 5 Her şeye güç yetiren Allah'ın huzurunda ağırlanacaklar. 
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55- RAHMAN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 78 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 4 Rahmeti sonsuz olan Allah, insanı yarattı; ona, düşünme

yi, konuşmayı ve bu Kur'an'ı öğretti. 
5 Güneş ve ay, kendileri için belirlenen yörüngelerde hare

ket eder. 
6 Bitkiler ve ağaçlar O'nun koyduğu yasalara uyar. 

7 - 8 O, gökleri yükseltmiş ve adaletten ayrılmayasınız diye her 

şey için bir ölçü koymuştur. 
9 Öyleyse âdil davranın, kimseye haksızlık yapmayın. 

1 0 O, yeryüzünü bütün canlıların yaşamasına elverişli duru

ma getirmiş; 
1 1 - 1 2 Orada çeşitli meyveler, salkım salkım hurmalar, ekinler 

ve hoş kokulu bitkiler var etmiştir. 
1 3 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
1 4 - 1 5 O, insanı tuğla gibi pişmiş çamurdan; cinleri de gözle gö

rülmez ışınlardan yaratmıştır. 
1 6 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
1 7 O, güneşin doğduğu ve battığı yerlerin Rabbidir. 
1 8 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 

19-2o. O, tatlı ve tuzlu iki su kütlesini birbirine salmakta, ama 

karışmamaları için aralarına bir engel koymaktadır. 
2 1 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
2 2 Bu iki sudan da inci ve mercan çıkar. 
2 3 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
2 4 Denizlerde dağ gibi gemilerin yüzmesi de O'nun eseridir. 
2 5 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
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26-27. Evrende bulunan her şey yok olacak; sadece kudret ve ih

tişam sahibi olan Rabbin kalacaktır. 
2 8 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
2 9 Göklerde ve yerde kim varsa O'na muhtaçtır. O'nun gücü 

evrende her zaman tecellî etmektedir. 
3 0 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
31 Ey sorumlu iki cins! Sizi bir Gün mutlaka hesaba çekeceğiz. 
3 2 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
3 3 Ey cinler ve insanlar! Eğer Allah'ın elinden kurtulabilmek 

için evrenin dışına kaçabileceğinizi düşünüyorsanız, bu

nu deneyin. Ama Allah dilemedikçe bunu yapamazsınız. 
3 4 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
3 5 Üzerinize bir alev ve duman gönderilecek de kurtulama

yacaksınız. 
3 6 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
3 7 Gök yarılıp yanık yağ gibi kızaracak. 
3 8 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
39 O Gün insanlara da, cinlere de günahları sorulmayacak. 
4 0 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
4 1 Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve 

ayaklarından yakalanarak ateşe atılacak. 
4 2 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
4 3 İşte bu, günahkârların yalanladığı cehennemdir. 
4 4 Onlar, ateşle kaynar su arasında gidip gelecekler. 
4 5 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
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4 6 Hesaba çekileceğinden dolayı Rabbinden korkan iki cen

net kazanacak. 
4 7 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
4 8 Bu iki cennet de her türlü meyveyle dolu olacak. 
4 9 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
5 0 Her iki cennette de iki pınar akacak. 
5 1 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
5 2 İkisinde de her türlü meyveden bol bol bulunacak. 
5 3 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
5 4 Orada, parlak atlasla kaplanmış döşeklere oturacaklar ve 

bu iki cennetin meyvelerine kolayca erişecekler. 
5 5 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
5 6 Orada, daha önce kimsenin dokunmadığı, sadece eşlerine 

bakan güzeller olacak. 
5 7 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
5 8 Onlar yakut ve mercan gibidirler. 
5 9 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
6 0 İyiliğin karşılığı iyilikten başka birşey olabilir mi? 
6 1 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
6 2 Onların yanında iki cennet daha var. 
6 3 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
6 4 Yemyeşil iki cennet. 
6 5 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
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6 6 Bu cennetlerin ikisinden de kaynaklar fışkırır. 
6 7 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
6 8 İkisinde de hurma, nar ve her türlü meyve var. 
6 9 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
7 0 Bu cennetlerde en iyi ve en güzel şeyler var. 
7 1 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
7 2 Oradaki çadırlarda, eşlerine düşkün güzeller var. 
7 3 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
7 4 Onlara daha önce kimse dokunmamıştır. 
7 5 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
7 6 Onlar orada, işlemeli yastıklara yaslanarak yumuşak dö

şekler üzerine otururlar. 
7 7 Buna rağmen Rabbinizin gücünü ve nimetlerini nasıl gör

mezlikten gelirsiniz? 
7 8 İhtişam ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! 

56-VAKIA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 96 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-2 Kıyamet koptuğu zaman, onun yalan olmadığı ortaya çıkar. 
3 O kimini alçaltır, kimini yüceltir. 

4-7 Yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsıldığında, dağlar parçalanıp 

toz-toprak haline geldiğinde, siz de üç sınıfa ayrılırsınız. 
8 Değerli kimseler; ne mutlu onlara! 
9 Değersiz kimseler; vay onların hâline! 

10-12 O Gün önde olanlar ise, Allah'ın çağrısına uyanlar ve O'na 

yakın olanlardır. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlere gi

recekler. 
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13-14. onların bir çoğu önceki dönemlerden, birazı da sonraki 

dönemlerdendir. 

15-16. onlar, işlemeli koltuklar üzerinde, karşılıklı oturacaklar. 

17-19. onlara, başağrısı yapmayan, sarhoş etmeyen kaynaklar

dan doldurulmuş sürahi ve kadehlerle ölümsüz çocuklar 

hizmet edecek. 
2 0 - 2 1 Diledikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri sunulacak. 

22-24. yaptıklarına karşılık, sedefteki inciler gibi güzel gözlü eş

ler verilecek. 
2 5 Orada ne boş konuşmalar duyacaklar, ne de günaha so

kan bir söz... 
2 6 Sadece esenlik müjdesi duyacaklar. 
2 7 Değerli kimseler; ne mutlu onlara! 

28-34. Onlar, meyve dolu hurma ve muz ağaçlan arasında, koyu 

gölgeler altında, sürekli akan su kenarlarında, bitmez tü

kenmez meyveler içinde değerli eşlerle beraber olacaklar. 

35-38. Onları, değerli kimseler için, eşlerine düşkün, yaşıt ve ba

kire olarak yeniden yaratacağız. 

39-40. Onların bir kısmı önceki dönemlerden, bir kısmı da son

raki dönemlerdendir. 
4 1 Değersiz kimselere gelince: Vay onların hâline! 

4 2 - 4 4 Onlar, yakıp kavuran bir ateş ve kaynar su içinde, ne se

rinlik, ne de ferahlık veren kara bir dumanın gölgesi altın

da olacaklar. 

45-46. Çünkü onlar bütün ömürlerini zevkü sefa içinde geçir

mişler, sürekli, Allah'a ortak koşmuşlardı. 

47-48. "ölüp, toz-toprak ve kemik yığını haline geldiğimizde ata-

larımızla beraber yeniden mi diriltileceğiz?'' demişlerdi. 

49-50. De ki: "öncekiler de, sonrakiler de, bilinen bir Gün'ün 

belli vaktinde mutlaka bir araya getirilecek.'' 
5 1 Ey doğru yoldan sapanlar ve hakikati yalanlayanlar! 

52-55. O zehirli bitkinin meyvesinden mutlaka yiyecek, karınla-

rınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de, susuzluktan 

yanmış develer gibi kaynar su içeceksiniz. 
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5 6 İşte onlar Hesap Günü böyle ağırlanacak. 
5 7 Sizi Biz yarattık. Bunu hâla kabul etmeyecek misiniz? 
5 8 Akıttığınız insan tohumu üzerinde hiç düşündünüz mü? 
5 9 Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa Biz mi? 

6 0 - 6 1 Ölümünüze karar veren Biziz. Sizin yerinize başkalarını 

getirmekten ve sizi bilmediğiniz şekilde yeniden yarat

maktan da aciz değiliz. 
6 2 Nasıl yaratıldığınızı biliyorsunuz. Öyleyse bunun üzerin

de neden düşünmüyorsunuz? 
6 3 Ektiğiniz tohum üzerinde hiç düşündünüz mü? 
6 4 Onu siz mi büyütüyorsunuz, yoksa Biz mi? 

65-67. Dileseydik onu çer çöpe çevirirdik de verdiğiniz emeğe ya

nar, "Geçim kaynağından mahrum bırakıldık ve perişan 

olduk" derdiniz. 
6 8 6 9 İçtiğiniz su üzerinde hiç düşündünüz mü? Onu bulutlar

dan siz mi indiriyorsunuz yoksa Biz mi? 
70 Dikseydik onu tuzlu yapardık. Hâlâ şükretmeyecek misiniz? 
7 1 Yaktığınız ateş üzerinde hiç düşündünüz mü? 
7 2 O ateşin yakıtını var eden siz misiniz yoksa Biz mi? 
7 3 Onu, Bizi hatırlamanız için bir işaret, ihtiyacı olanlar için 

de bir nimet kıldık. 
7 4 Öyleyse ulu Rabbinin adını yücelt. 

75-76. Yıldızların yörüngelerine andolsun ki, eğer bilirseniz bu 

çok büyük bir yemindir, 

77-80. Doğrusu bu, değerli bir mesajdır. Korunan bir Kitap için

dedir. Ondan ancak iyi niyetli olanlar istifade edebilir. 

Âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir. 

8i-82. Bu 'söz'ü ciddiye almıyor, size verilen nimete şükredece

ğinize onu yalanlıyor musunuz? 

83-85. Biri ölüm döşeğindeyken, çaresiz bakıp durursunuz. Biz 

ona sizden daha yakınız, ama siz Bizi göremezsiniz. 
8 6 - 8 7 Eğer koyduğumuz yasaya karşı gelebileceğinizi düşünü

yorsanız ve bu konuda samimi iseniz o kimsenin ölümü

ne engel olsanız ya! 
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8 8 - 8 9 Eğer Allah'a yakın iseniz, sizi rahat, mutluluk ve nimet 

cennetleri beklemektedir. 
9 0 - 9 1 Değerli kimselerden iseniz, değerli kimseler size esenlik diler. 
9 2 - 9 4 Eğer hakikati yalanlamış ve doğru yoldan sapmışsanız, 

sizi kaynar su ve yakıp kavuran bir ateş beklemektedir. 
9 5 - 9 6 İşte bu, kesin hakikattir. Öyleyse kudret sahibi Rabbinin 

adını yücelt. 

57- HADÎD SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 29 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın yüceliğini gösterir. 

Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir. 
2 Göklerin ve yerin egemeni O'dur; yaşatır, öldürür. O'nun 

gücü her şeye yeter. 
3 O, ilk ve son varlıktır; varlığının izleri apaçıktır, ama var

lığı gizlidir. O her şeyi bilir. 
4 Gökleri ve yeri altı evrede yaratmış, sonra da egemenlik kol

tuğuna kurulmuştur. Yere giren ve ondan çıkan; gökten 

inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, 

O sizinle beraberdir ve bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
5 Göklerin ve yerin egemeni O'dur. Sonunda bütün işler Al

lah'a döndürülür. 
6 Gündüzü kısaltarak geceyi, geceyi kısaltarak gündüzü 

uzatır. İnsanların kalbinde olan her şeyi bilir. 
7 Allah'a ve elçisine inanın, Allah'ın size verdiği nimetlerden 

başkalarını da faydalandırın. Çünkü aranızdan iman edip 

Allah'ın verdiği nimetleri O'nun yolunda harcayanlar bü

yük bir ödül kazanacaklardır. 
8 Allah'a söz verdiğiniz, elçi de Rabbinize güvenmenizi iste

diği halde, neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Oysa O'na 

inandığınızı söylüyorsunuz. 
9 O, kuluna, sizi koyu karanlıktan aydınlığa çıkarması için 

apaçık mesajlar indirmektedir. Doğrusu Allah size karşı 

çok şefkatli, çok merhametlidir. 
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1 0 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a kalacağı halde neden 

Allah yolunda başkaları için harcamıyorsunuz? İçinizden 

Fetih'ten önce Allah yolunda mallarını harcayıp savaşan

larla bunu yapmayanlar bir olmaz. Bunlar, Fetih'ten son

ra harcayıp savaşanlardan daha üstündür. Ama Allah, 

Kendi yolunda çaba sarfeden herkese en güzel karşılığı 

söz vermiştir. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
1 1 Kim Allah'a güzel bir borç verirse, onun karşılığını kat kat 

alır. İşte onlar, değerli bir ödül kazanacaklardır. 
12 İnanan erkek ve kadınların, etraflarına ışık saçtıklarını 

görürsün. O Gün onlara: "Bugün size müjdeler olsun! 

İçinden sular akan cennetlerde temelli kalacaksınız. İşte 

en büyük kazanç budur" denilecek. 
13 O Gün, münafık erkek ve kadınlar, inananlara: "Bizi bek

leyin de ışığınızdan biz de faydalanalım" diyecekler. Onla

ra: "Yeryüzüne dönün de kendinize ışık arayın" denilecek. 

Bunun üzerine onlarla iman edenler arasına, içinde rah

met, dışında ise azap olan ve bir kapısı bulunan bir du

var çekilecek. 
1 4 Onlar, iman edenlere: "Biz yeryüzünde sizinle beraber de

ğil miydik?" diyecekler. İman edenler de: "Evet beraber

dik. Ama siz, kendinizi kandırdınız, tövbe etmediniz ve 

kuşku içinde yaşadınız. Ölünceye kadar kuruntuya kapıl

dınız. Kötü düşünceleriniz sizi Allah hakkında yanılgıya 

düşürdü" diyecekler. 
1 5 Bugün artık sizden de, kâfirlerden de hiçbir fidye kabul 

edilmeyecek. Varacağınız yer ateştir, tek sığınağınız odur. 

Orası ne kötü bir yerdir! 
1 6 İman edenlerin, Allah'ı gönülden anma ve O'nun indirdiği 

hakikat üzerinde derin bir şekilde düşünme zamanı hâlâ 

gelmedi mi? Onlar, kendilerine daha önce Kitap verilen, 

aradan uzun bir süre geçtiği için kalpleri katılaşan ve ço

ğu yoldan çıkan kimselere benzemesinler. 
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1 7 Allah'ın, cansız hale gelen toprağa yeniden hayat verdiği

ni unutmayın. Üzerinde düşünesiniz diye âyetlerimizi iyi

ce açıkladık. 
1 8 Hakikati tasdik edip de Allah'a güzel bir borç veren erkek 

ve kadınlara kat kat fazlası verilecek ve onlar değerli bir 

ödül kazanacaklar. 
1 9 Allah'a ve elçisine iman edenler, hakikati tasdik edenler 

ve Rablerinin huzurunda onun gereğini yerine getirenler

dir. İşte onlar ödüllerine ve ışıklarına kavuşacaklar; haki

kati inkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar ise yakıcı ateşe 

girecekler. 
2 0 Dünya hayatının sadece bir oyun, eğlence, gösteri, övünme 

vesilesi; daha çok servet ve çocuk sahibi olma hırsı olduğu

nu bilin. O tıpkı, yağmur yağınca biten, ekicilerin hoşuna 

giden, sonra saranp çer çöp haline gelen bitkiye benzer. 

Âhirette kâfirler çetin bir azaba uğrayacak, iman edenler 

ise bağışlanacak ve Allah'ın rızasını kazanacak. Dünya ha

yatı, aldatıcı bir hazdan başka bir şey değildir. 
2 1 Öyleyse Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve Allah'a ve el

çisine iman edenler için hazırlanmış, gökler ve yer kadar 

geniş olan cenneti kazanmak için yarışın. Allah bu nime

ti dilediğine verir. Çünkü O, çok büyük lütuf sahibidir. 
2 2 Biz dilemedikçe, sizin başınıza ve yaşadığınız yere hiçbir 

musibet gelmez. Doğrusu bu, Allah için çok kolaydır. 
2 3 Bu yüzden, kaybettiklerinize üzülmeyin; elinize geçenler

den dolayı da şımarmayın. Çünkü Allah, kendini beğenip 

övünen hiç kimseyi sevmez. 
2 4 Onlar, kendileri cimrilik ettikleri gibi, diğer insanları da 

cimriliğe teşvik ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah, 

hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır. 
2 5 Daha önce de elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik. On

lara vahyettik ve ölçüyü indirdik ki, insanlar birbirlerine 

âdil davranabilsinler. Ayrıca, insanların pek çok alanda 
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kullandığı, güç sembolü demiri var ettik. Bunlar size, 

Kendisi insan kavrayışının ötesinde olsa bile, O'nu ve el

çilerini destekleyenleri ortaya çıkarmak için verildi. Doğ

rusu Allah, çok güçlüdür, üstündür. 
2 6 Nuh'u ve İbrahim'i de elçi olarak gönderdik; soylarından 

gelenlere peygamberlik ve Kitap verdik. Onların bir kısmı 

doğru yola girdi, ama çoğu doğru yoldan ayrıldı. 
2 7 Onların ardından diğer elçilerimizi gönderdik. Onlardan 

sonra da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i ver

dik. Ona uyanların kalbine şefkat ve merhamet duygusu 

yerleştirdik. Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdukları 

ruhbanlığa da her zaman uymadılar. Zaten onu Biz em-

retmemiştik. İman edenlere karşılığını verdik, ama çoğu 

doğru yoldan ayrılmıştı. 
2 8 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten çekinin ve 

O'nun elçisine inanın ki, O size rahmetinden iki kat ödül 

versin, yolunuzu aydınlatsın ve sizi bağışlasın. Çünkü Al

lah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
2 9 Kitap Ehli, şunu asla unutmasın: Allah'ın lütfü üzerinde 

hiçbir yetkileri yoktur. Lütuf sadece Allah'ın elindedir, 

onu dilediğine verir. Allah, çok büyük lütuf sahibidir. 

58- MÜCÂDELE SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 22 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Allah, kocası hakkında sana başvuran ve Allah'a şikayet

te bulunan kadının konuşmalarını duymuştur. Allah, iki

nizin konuşmasını da duyuyordu. Çünkü Allah, her şeyi 

duyar ve görür. 
2 Hanımlarına: "Sen artık bana anam gibi haramsın" diye

rek onlardan ayrılanlar, hanımlarının, anaları olmadığını 

bilsinler. Onların anaları, onları doğuran kadınlardır. Bu 

yüzden, çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Doğrusu 

Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır. 
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3 "Sen bana anam gibi haramsın" diyerek hanımlarından 

ayrılıp da söylediklerine pişman olanların, onlarla birleş

meden önce bir köleyi özgürlüğe kavuşturmaları gerekir. 

Size tavsiye edilen budur. Allah, bütün yaptıklarınızdan 

haberdardır. 
4 Buna gücü yetmeyenin eşleriyle birleşmeden önce peşpeşe 

iki ay oruç tutması; buna da gücü yetmeyenin altmış yok

sulu doyurması gerekir. Böylece Allah'a ve elçisine inandı

ğınızı göstermelisiniz. Çünkü bunlar, Allah'ın koyduğu ya

salardır. Kâfirler, can yakıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
5 Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler gi

bi yok olacaklardır. Doğrusu Biz, apaçık mesajlar indirdik. 

Onlara inanmayanlar, alçaltıcı bir azaba uğrayacaklardır. 
6 Allah, Kıyamet Günü onların hepsini diriltecek ve yaptık-

ları her şeyi kendilerine haber verecektir. Onlar yaptıkla

rını unutmuş olabilirler; oysa Allah hepsini tek tek kay

detmiştir. Çünkü Allah, her şeye şahittir. 
7 Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa bildiğinden haberin 

yok mu? Gizlice toplanıp konuşan üç kişi varsa, dördün

cüsü O'dur; beş kişi varsa altıncısı O'dur. İster daha az, 

isterse daha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulun

sunlar, O onlarla beraberdir. Onların bütün yaptıklarını 

Kıyamet Günü kendilerine haber verecektir. Çünkü Allah, 

her şeyi bilir. 
8 Gizli toplantı yapmaları yasaklandığı halde, ahlaksızlık 

etmek, saldırganlık yapmak ve Allah'ın elçisine karşı koy

mak üzere gizli toplantılar yapanlardan haberin yok mu? 

Yanına geldiklerinde, seni, Allah'ın uygun görmediği bi

çimde selamlarlar. Birbirlerine de: "Söylediklerimizden 

dolayı Allah bizi neden cezalandırmıyor?" derler. İşte on

lar cehenneme gireceklerdir. Orası ne kötü bir yerdir! 
9 Ey iman edenler! Gizli toplantı yaptığınızda, kötü işler 

yapmak, haksız yere başkalarına saldırmak ve Allah'ın el

çisine karşı gelmek gibi konulan değil; dindarlık ve Allah 
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korkusu gibi konulan konuşun ve huzurunda toplanaca
ğınız Allah'a karşı gelmekten çekinin. 

10 Kötü niyetlerle gizil toplantılar yapmak, şeytanın güzel 
gösterdiği işlerdir. Bunlar, iman edenleri üzer; ama Allah 
dilemedikçe onlara bir zarar veremezler. Öyleyse iman 
edenler sadece Allah'a güvensinler. 

11 Ey iman edenler! "Birbirinize destek verin" denildiğinde 
birbirinizi destekleyin ki, Allah da sizi desteklesin. "İyi bir 
iş yapılırken yardım edin" denildiğinde de yardım edin ki, 
Allah, aranızdan iman edenlerin ve kendilerine ilim veri
lenlerin derecesini yükseltsin. Çünkü Allah, bütün yap-
tıklarınızdan haberdardır. 

12 Ey iman edenler! Elçiyle özel olarak konuşacağınız za
man, başkalarına karşılıksız yardımda bulunun. Bu sizin 
için çok iyi ve çok uygun olacaktır. Verecek bir şeyiniz 
yoksa, Allah'ın çok bağışlayıcı ve çok merhametli olduğu
nu unutmayın. 

13 Elçiyle özel olarak konuşmadan önce başkalarına karşı
lıksız yardım yapmaktan çekindiniz mi de bunu yerine ge
tirmediniz. Artık Allah sizi affetmiştir. Öyleyse namazı kı
lın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine uyun. Çünkü Allah, 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

14 Allah'ın kızdığı kimseleri dost edinenlerin farkında değil 
misin? Onlar ne sizdendir, ne de diğerlerinden... Onlar bi
le bile yalan yere yemin ediyorlar. 

15 Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Çünkü onların 
yaptıkları çok kötüdür. 

16 Yeminlerinin arkasına saklanarak insanları Allah yolun
dan alıkoymaya çalışanlar, alçaltıcı bir azaba uğrayacaklar. 

17 Mallan da, çocukları da onları Allah'a karşı koruyamaz. 
Çünkü onlar cehennemliktir ve orada kalacaklardır. 

18 Allah hepsini dirilttiği Gün, haklı olduklarını sanarak, si
ze yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin etmeye kalkacak
lar. Oysa onlar yalancıdırlar. 
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19 Şeytan onları kandırmış ve Allah'ı anmaktan alıkoymuş

tur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Ama şeytanın ta

raftarları hüsrana uğrayacaktır. 
20 Allah'a ve elçisine karşı gelenler, en alçak kimseler ara

sında yer alacaklardır. 
21 Çünkü Allah, şöyle buyurmuştur: "Ben mutlaka üstün 

geleceğim, elçilerim de üstün gelecek." Doğrusu Allah, 

kuvvet ve kudret sahibidir. 
22 Allah'a ve elçisine inanan bir kimsenin, babası, oğlu, kar

deşi ya da yakım olsa bile, Allah'a ve elçisine karşı gelen 

bir kimseye sevgi beslediğini göremezsin. Çünkü Allah 

onların kalbine imanı yerleştirmiş ve onları vahiyle des

teklemiştir. Allah onları, temelli kalacakları, içinden sular 

akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı ol

muştur, onlar da Allah'tan. İşte onlar Allah'ın taraftarla-

rıdır ve kazanacak olanlar onlardır. 

59- HAŞR SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 24 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde ne varsa, kudret ve hikmet sahibi olan 

Allah'ın yüceliğini gösterir. 
2 Kitap Ehli'nden kafir olanları bir çırpıda yurtlarından çı

kararak sürgün eden O'dur. Siz onların hemen çıkıp gide

ceklerini düşünmüyordunuz. Onlar da kalelerinin kendi

lerini Allah'a karşı koruyacağını sanıyordu. Ama Allah on

lara hiç beklemedikleri bir yerden vurdu ve kalplerine 

korku saldı. Kendi yaptıklarından dolayı, yurtlarını kendi 

elleriyle iman edenlere teslim ettiler. Ey akıl sahipleri, 

bundan ibret alın! 
3 Allah onların sürülmesine karar vermeseydi, onlara dün

yada başka türlü bir azap ederdi. Onlar ahirette de ce

hennem azabına uğrayacaklardır. 
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4 Bunun nedeni, Allah'a ve elçisine isyan etmeleridir. Kim 

Allah'a isyan ederse bilsin ki, Allah'ın cezası çok çetindir. 
5 Onların hurma ağaçlarını kesmeniz de, bir kısmını bırak

manız da Allah'ın izniyle ve O'nun yoldan çıkanları ceza

landırması için olmuştu. 
6 Allah'ın, onların mallarından elçisine ganimet olarak bı

raktıklarından dolayı ne at koşturdunuz, ne deve. Allah, 

elçilerini dilediğine üstün kılar. Çünkü O'nun gücü her 

şeye yeter. 
7 Allah, onlardan alınan ganimetlerin hepsini elçisine bı

raktı. Onun tümü, savaşlarda ölen müminlerin yakınları-

na, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara verilmek üze

re Allah'a ve elçisine aittir. Böylece servet, sadece zengin

lerin elinde toplanmamış olur. Elçi size ondan ne kadar 

verirse alın, vermezse istemeyin. Allah'a karşı gelmekten 

çekinin, çünkü O'nun cezası çok çetindir. 
8 Bu ganimetlerin bir kısmı da, O'nun lütfunu ve rızasını 

kazanmak için Allah'a ve elçisine yardım ettiklerinden do

layı yurtlarından sürülen ve mallarından olan yoksul göç

menlere verilecektir. Çünkü onlar, verdikleri sözde dur

muşlardır. 
9 Onlardan önce orada yaşayan ve iman edenler, göç edip 

yanlarına gelenleri severler ve onlara verileni kıskanmaz

lar. Kendileri muhtaç olsalar bile, onları kendilerine ter

cih ederler. Kim ihtiraslarına engel olursa, işte onlar mut

luluğa erişeceklerdir. 
1 0 Onlardan sonra gelenler: "Rabbirniz! Bizi ve bizden önce 

iman eden kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı 

kalbimizde hiçbir kötü düşünce bırakma. Rabbimiz! Doğ

rusu Sen, çok şefkatli, çok merhametlisin'' derler. 
11 Kitap Ehli arasındaki kafir yandaşlarına: "Siz yurdunuz

dan sürülürseniz, biz de sizinle beraber geliriz. Size karşı 

olan hiç kimseye uymayız. Saldırıya uğradığınızda size 
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mutlaka yardım ederiz" diyen münafıklardan haberin yok 

mu? Ama Allah onların yalan söylediklerine şahitlik yapar. 
1 2 Çünkü onlar yurtlarından sürülse onlarla beraber git

mezler; saldırıya uğrasa onlara yardım etmezler. Yardım 

etmeye çalışsalar bile arkalarım dönüp kaçarlar, kendile

ri de yardım göremezler. 
1 3 Onlar, Allah'tan daha fazla sizden korkarlar. Çünkü on

lar, düşünmeyen kimselerdir. 
1 4 Onlar sizinle göğüs göğüse savaşamazlar. Bunu ancak, 

korunaklı yerlerde ve surların arkasında oldukları zaman 

yapabilirler. Aralarında şiddetli bir çekişme vardır. Onla

rı dışardan birlik içinde sanırsın, oysa niyetleri çok fark

lıdır. Çünkü onlar, akıllarım kullanmayan kimselerdir. 
15-16 Onların sonu da, kendilerinden kısa bir süre önce, yap

tıklarının cezasını çekenlerin sonu gibi olacak ve can ya

kıcı bir azaba uğrayacaklardır. Tıpkı şeytanın insana: 

"Hakikati inkar et" deyip, o da inkar edince, "Ben senin 

yaptıklarından sorumlu değilim. Çünkü ben, âlemlerin 

Rabbi olan Allah'tan korkarım" dediği zamanki gibi... 
1 7 Sonunda kâfirler de, münafıklar da temelli kalacakları ce

henneme girecekler. İşte zalimlerin cezası budur. 
1 8 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten çekinin. Herkes, 

ilerisi için ne hazırladığını düşünsün. Allah'a karşı gelmek

ten çekinin; çünkü O, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
1 9 Allah'ı dikkate almadıkları için Allah'ın da kendilerini dik

kate almadığı kimseler gibi olmayın. Çünkü onlar doğru 

yoldan ayrılmışlardır. 
2 0 Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ere

cek olanlar, cenneti kazananlar olacaktır. 
2 1 Bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, o dağın Allah kor

kusundan boyun eğerek paramparça olduğunu görür

dün. İnsanlara bu temsilleri, üzerinde düşünsünler diye 

veriyoruz. 
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2 2 - Allah'tan başka ilah yoktur. O, yaratılmışların kavrayış 

alanı dışındakileri de, kavrayış alanı içindekileri de bilir. 

Rahmeti sonsuz ve süreklidir. 
2 3 Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeye egemen olan, kut

sal, esenlik ve güven kaynağı, her şeyi görüp gözeten, üs

tün, her isteğini yerine getiren ve yüce olan O'dur. Allah, 

onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. 
2 4 O, her şeyi yaratan, her şeyi örneksiz olarak yaratıp biçim 

veren Allah'tır. En mükemmel niteliklere O sahiptir. Gök

lerde ve yerde ne varsa O'nun yüceliğini gösterir. Çünkü 

O, kudret ve hikmet sahibidir. 

60- MÜMTEHİNE SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 13 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanı

nız olanları sevgi besleyerek dost edinmeyin. Size gelen 

hakikati inkar etmelerine, Rabbiniz olan Allah'a iman et

menizden dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarmalarına 

rağmen onlara sevgi besliyorsunuz. Benim rızamı kazan

mak için çaba sarfediyorsanız, onlara içinizden sevgi bes

lemeyin. Çünkü Ben, gizlediklerinizi de, açığa vurdukları-

nızı da çok iyi bilirim. Aranızdan böyle yapan, doğru yol

dan sapmış olur. 
2 Eğer onlar size üstünlük sağlasalardı, size asla iyi dav

ranmazlar; hakikati inkar etmeniz için elleriyle ve dilleriy

le her türlü kötülüğü yaparlardı. 
3 Kıyamet Günü yakınlarınız da, kendi çocuklarınız da size 

hiçbir fayda sağlamaz. Allah o Gün aranızda karar vere

cektir. Çünkü O, bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
4 İbrahim ve ona uyanlar sizin için güzel bir örnektir. On

lar, kendi toplumlarına şöyle seslenmişlerdi: "Doğrusu 

biz, sizden de, sizin Allah'ın yanısıra kulluk ettikleriniz

den de uzağız. Sizi tanımıyoruz. Tek Allah'a iman etmeni

ze kadar size düşmanlık ve nefret besliyoruz." İbrahim'in, 
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babasına: "Senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama seni Al

lah'ın azabından koruyamam" demesi bunun dışındadır. 

Sonra şöyle yalvardılar: "Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sa

na yöneliyoruz, çünkü sonunda Sana döneceğiz." 
5 "Rabbimiz! Bizi kâfirlerin oyuncağı yapma. Günahlarımızı 

bağışla. Çünkü kudret ve hikmet sahibi sadece Sen'sin." 
6 Onlar, Allah'ın azabından korkup rahmetini uman ve Âhi-

ret Günü'ne hazırlanmak isteyen herkes için güzel bir ör

nektir. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah hiçbir şeye muh

taç değildir, övülmeye layıktır. 
7 Allah isterse, onlarla aranızdaki düşmanlığı dostluğa dö

nüştürür. Allah'ın buna gücü yeter. Çünkü O, çok bağış

layıcıdır, çok merhametlidir. 
8 - 9 Allah, inancınızdan dolayı size karşı savaşmamış ve sizi 

yurdunuzdan çıkarmak için uğraşmamış olanlara iyilik 

etmenizi ve güzel davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Al

lah, âdil davrananları sever. Ama inancınızdan dolayı si

ze karşı savaşan, sizi yurdunuzdan süren veya sürülme

nize destek verenleri dost edinmenizi uygun görmez. Kim 

onları dost edinirse, işte onlar zâlimdir. 
10 Ey iman edenler! İnanan kadınlar göç edip size sığındıkla

rında onları sınayın. Allah onların inancını çok iyi bilir. 

Eğer onların iman ettiklerinden emin olursanız, onları kâ

firlere geri vermeyin. Artık ne onların kâfirlerle evli kalma¬ 

ları doğrudur, ne de onların bunlarla. Onların mehir olarak 

verdiklerini geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde o ka

dınlarla evlenmenizde bir salanca yoktur. Kâfir kadınlarla 

da evliliğinizi sürdürmeyin, onlara mehir olarak verdiğinizi 

geri isteyin. Hanımları size gelen kafirler de onlara mehir 

olarak verdiklerini geri isteyebilir. İşte Allah aranızda böyle 

karar veriyor. Çünkü O, her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
11 Birinizin hanımı sizi bırakıp kâfirlere gittiğinde, siz üstün 

durumda olursanız, hanımları gidenlerin zararını karşıla

yın. İman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten çekinin. 
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12 Ey peygamber! İman eden kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi or

tak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina 

etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, sebep

siz yere yalan uydurarak iftira atmayacaklarına ve doğru 

olan işlerde sana karşı gelmeyeceklerine söz vererek sana 

bağlılıklarını bildirirlerse, onların bağlılık sözünü kabul et 

ve Allah'ın onları bağışlamasını dile. Çünkü Allah çok ba

ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
13 Ey iman edenler! Allah'ı kızdıran bir toplumu dost edin

meyin. Kâfirler nasıl ölenlerin dirileceğinden ümitlerini 

kesmişlerse, onlar da âhiretteki nimetlerden ümitlerini 

kesmiş sayılırlar. 

61- SAF SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 14 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde ne varsa, Allah'ın yüceliğini gösterir. 

Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir. 
2 Ey iman edenler! Neden yaptıklarınız söylediklerinize uy

muyor? 
3 Yapmadığınız şeyleri konuşmanız Allah'ın hoşlanmadığı iştir. 
4 Doğrusu Allah, Kendi yolunda, sağlam bir yapı gibi, tek 

vücut halinde savaşanları sever. 
5 Bir zamanlar Mûsâ, kavmine: "Ey kavmim! Size Allah ta

rafından gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde 

beni niçin üzüyorsunuz?" demişti. Onlar doğru yoldan 

sapmak istediklerinde, Allah da sapmalarına izin verdi. 

Çünkü Allah, günaha batanları doğru yola eriştirmez. 
6 Meryem oğlu İsâ da, kavmine: "Ey İsrailoğulları! Allah be

ni size, Tevrat'tan günümüze ulaşan hakikatleri doğrula

mak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki elçiyi müj

delemek için gönderdi" demişti. O elçi onlara apaçık delil

ler getirdiğinde: "Bu düpedüz bir aldatmacadır" dediler. 
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7 Allah'a teslim olması istendiğinde Allah'a iftira edenden 
daha zalim kim vardır? Allah, zalimleri doğru yola iletmez. 

8 Allah'ın ışığını boş laflarla söndürebileceklerini sanıyor
lar. Ama kafirler istemese de Allah ışığını yayacaktır. 

9 Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasa da, elçisini, doğru yo
lu göstermek ve hak dini diğer bütün dinlere üstün kıl
mak için gönderen O'dur. 

10 Ey iman edenler! Gelin size, çetin bir azaptan kurtuluşun 
yolunu göstereyim: 

11 Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda malınız ve canı
nızla cihat edersiniz. Bilirseniz, sizin için en iyisi budur. 

12 Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar; sizi, içle
rinden sular akan sonsuz mutluluk cennetlerindeki güzel 
konaklara yerleştirir. İşte en büyük kazanç budur! 

13 Sevineceğiniz bir haber daha: Allah size yardım edecek ve 
yakında bir zafer kazanacaksınız. İman edenlere müjdele. 

14 Ey iman edenler! "Allah yolunda bana kim yardım edecek?" 
diyen Meryem oğlu İsa'ya: "Allah yolunda sana biz yardım 
edeceğiz" diyen havariler gibi, Allah'ın davasına hizmet 
edin. Böylece İsrailoğullan'nın bir kısmı hakikate inandı, 
diğerleri ise onu inkar etti. Ama Biz iman edenleri destek
leyerek düşmanlarına üstün gelmelerini sağladık. 

62-CUMA SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 11 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde ne varsa, her şeyi yöneten, kutsal, kud

ret ve hikmet sahibi Allah'ın yüceliğini gösterir. 
2 O, vahiyle ilgisi olmayan bir topluma, aralarından kendi

lerine Allah'ın âyetlerini ileten, onları arındıran, onlara 

ilahî kelamı ve hikmeti öğreten bir elçi göndermiştir. On

lar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. 
3 Henüz vahyin ulaşmadığı diğer toplumlara da... Çünkü 

O, kudret ve hikmet sahibidir. 
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4 Bu, Allah'ın bir lütfudur; onu dilediğine bağışlar. Çünkü 
O, büyük lütuf sahibidir. 

5 Tevrat'taki hükümleri bildikleri halde onları yerine getir
meyenler, kitap taşıyan eşeğe benzerler. Allah'ın âyetleri
ni yalanlayanların durumu ne kötüdür! Allah, böyle za
limleri doğru yola eriştirmez. 

6 De ki: "Ey Yahudiler! Allah'ın sadece sizi sevdiğini savu
nuyorsanız ve bu konuda samimi iseniz ölümü dileyin." 

7 Yaptıklarının farkında olduklarından dolayı onu asla dile
mezler. Çünkü Allah, zalimleri çok iyi bilir. 

8 De ki: "Ölmemek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, 
eninde sonunda öleceksiniz. Sonra hem kavranamayan, 
hem de kavranabilen şeyleri bilen Allah'a döndürülecek
siniz. O da size, bütün yaptıklarınızı haber verecektir." 

9 Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, her 
türlü alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirse
niz bu sizin iyiliğiniz içindir. 

10 Namaz bittiğinde yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan 
rızkınızı aramaya devam edin. Kurtuluşa ermek için de 
Allah'ı çok anın. 

11 Maddî bir kazanç ve bir eğlence gördükleri zaman seni bı
rakarak oraya doğru koşarlar. De ki: "Allah katında olan, 
her türlü eğlenceden de, maddî kazançtan da daha hayır
lıdır. Rızık veren ise sadece Allah'tır." 

63- MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 11 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Münafıklar yanına geldiklerinde: "Senin Allah'ın elçisi ol

duğuna tanıklık ederiz" derler. Allah senin Kendi elçisi ol

duğunu çok iyi biliyor. Allah, münafıkların yalan söyledi

ğine tanıklık eder. 
2 Yeminleriyle gerçek yüzlerini gizleyerek insanları Allah 

yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. Yaptıkları ne kötüdür! 
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3 Bunun nedeni, iman ettiklerini söylemelerine rağmen, iç

lerinden hakikati inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri 

mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. 
4 Dış görünüşleri hoşuna gider. Konuştuklarını dinlemek is

tersin. Oysa onlar yere dikilmiş kütük gibidirler; duydukla

rı her sesin aleyhlerine olduğunu sanırlar. Onlar en tehli

keli düşmandır, bu yüzden onlara karşı dikkatli ol. Allah 

onları kahretsin! Hakikatten nasıl da yüz çeviriyorlar. 
5 Onlara: "Gelin, Allah'ın elçisi bağışlanmanızı dilesin" de

nildiğinde, başlarını çevirdiklerini ve büyüklük taslayarak 

çekip gittiklerini görürsün. 
6 Onların bağışlanmasını dilesen de, dilemesen de birdir; 

Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, böyle sap

kınları doğru yola eriştirmez. 
7 Onlar: "Allah'ın elçisinin yanındakilere hiçbirşey vermeyin 

ki onun etrafından dağılsınlar" derler. Göklerin ve yerin ha

zineleri Allah'ındır, ama münafıklar bunu kavrayamazlar. 
8 "Şehre döndüğümüzde, kuvvetli olanlar zayıflan oradan 

çıkaracak" derler. Oysa kuvvetli olan, Allah, O'nun elçisi 

ve iman edenlerdir. Ama münafıklar bunu anlayamazlar. 
9 Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı an

maktan alıkoymasın. Kim böyle yaparsa ziyana uğrar. 
1 0 Ölümünüz yaklaştığında: "Rabbim! Keşke bana biraz 

mühlet versen de karşılıksız yardımda bulunsam ve iyi bir 

kimse olsam" diyeceğiniz zaman gelmeden önce size ver

diklerimizden başkası için harcayın. 
1 1 Çünkü Allah, eceli gelen kimseye mühlet tanımaz. Allah, 

bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

64- TEĞÂBUN SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 18 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın yüceliğini gösterir. 

Herşeye egemen olan ve övülmesi gereken O'dur. Çünkü 

O'nun gücü herşeye yeter. 
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2 Sizi yaratan O'dur. Kiminiz hakikati inkar eder, kiminiz 

inanır. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. 
3 Gökleri ve yeri belli bir gaye için yaratan ve size belli bir 

biçim veren, hem de en güzel biçimi veren O'dur. Sonun

da da O'na döneceksiniz. 
4 O, göklerde ve yerde olanları da, gizlediklerinizi ve açığa 

vurduklarınızı da bilir. Çünkü Allah, insanların içinden 

geçen her şeyi bilir. 
5 Geçmişte kafirlerin başına gelenlerden haberiniz yok mu? 

Onlar yaptıklarının dünyadaki cezasını çektiler, âhirette 

de can yakıcı bir azaba uğrayacaklar. 
6 Bunun nedeni, kendilerine apaçık deliller getiren elçilere: 

"Bize, bizim gibi bir insan mı yol gösterecek?" diyerek haki

kati inkar etmeleri ve ondan yüz çevirmeleridir. Allah hiçbir 

şeye muhtaç değildir, Kendine yeterlidir, övgüye layıktır. 
7 Kâfirler, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini savunuyor

lar. De ki: "Rabbime yemin olsun ki mutlaka diriltilecek

siniz ve bütün yaptıklarınız size bildirilecek. Bu, Allah 

için çok kolay bir iştir." 
8 Öyleyse Allah'a, O'nun elçisine ve size indirdiğimiz ışığa 

inanın. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
9 Toplanma Günü hepinizi bir araya topladığında, kaza

nanla kaybeden belli olacaktır. Kim Allah'a inanıp düzgün 

işler yapmışsa, Allah onun günahlarını bağışlayacak ve 

temelli kalmak üzere içlerinden sular akan cennetlere ko

yacaktır. İşte en büyük kazanç budur. 
10 Hakikati inkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar ise cehenneme 

girecekler ve orada kalacaklardır. Orası ne kötü bir yerdir! 
1 1 Allah'ın izni olmadıkça başınıza bir musibet gelmez. Kim 

Allah'a inanırsa Allah ona yol gösterir. Çünkü Allah, her 

şeyi bilir. 
1 2 Öyleyse Allah'a ve elçisine uyun. Eğer yüz çevirirseniz bi

lin ki, elçimizin görevi sadece apaçık duyurmaktır. 
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1 3 Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse iman edenler sadece 

Allah'a güvensinler. 
1 4 Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınız size düşmanlık 

edebilir, onlara karşı dikkatli olun. Ama onları affeder, 

yaptıklarına katlanır ve bağışlarsanız bilin ki, Allah da 

çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
1 5 Mallarınız ve çocuklarınız bir sınama aracıdır. En büyük 

kazanç ise Allah karındadır. 
1 6 Öyleyse gücünüzün yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten 

çekinin, O'nu dinleyin, O'nun emirlerine uyun ve kendi 

iyiliğiniz için karşılıksız yardımda bulunun. Kim ihtirasla

rına engel olursa, işte onlar kurtulacaklardır. 
1 7 Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onun karşılı

ğını kat kat geri verir ve günahlar ın ız ı bağışlar. Çünkü Al

lah, iyilik yapanlara kat kat karşılık verir, çok sabırlıdır. 
1 8 Yaratılmışların kavrayış alanı dışındakileri de, kavrayış 

alanı içindekileri de bilir. Kudret ve hikmet sahibidir. 

6 5 - T A L A K SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 12 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey Peygamber! Hanımlarınızı boşamak istediğinizde, on

lar için belirlenmiş süreyi dikkate alın ve bu süreyi iyi he

sap edin; Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık hayasız 

davranışlarda bulunmadıkça onları evlerinizden çıkarma

yın, çıkmak zorunda da bırakmayın. Bunlar, Allah'ın koy

duğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırlan aşarsa, 

kendisine zulmetmiş olur. Ne bilirsin, Allah belki arala

rında yeniden bir sevgi oluştur. 
2 Bu sürenin sonuna yaklaştıklarında, onları ya uygun bir 

şekilde tutun ya da uygun bir şekilde bırakın. Karar ver

diğinizde de, aranızdan iki kişi buna şahit olsun. Şahitli

ği Allah için doğru yapın. Allah'a ve Âhiret Günü'ne iman 
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edene verilen öğüt budur. Kim Allah'a karşı gelmekten çe-

kinirse, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. 
3 Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenir

se, Allah ona yeter. Çünkü Allah, dilediğini yapar. Doğru

su Allah, herşey için bir ölçü belirlemiştir. 
4 Âdetten kesilen veya âdet görmeyen kadınlarınızın bekle

me sürelerinden şüphe ederseniz, onların bekleme süre

leri üç aydır. Gebelerin bekleme süreleri ise doğum yap

tıklarında sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten çekinir-

se, Allah onun işlerini kolaylaştırır. 
5 Allah'ın size indirdiği hüküm budur. Kim Allah'a karşı 

gelmekten çekinirse, Allah onun günahlarını bağışlar ve 

ona büyük bir ödül verir. 
6 İmkanlarınız ölçüsünde onların geçimlerini sağlayın; zor 

duruma düşürmek için baskı yapmayın. Eğer gebe kalmış

larsa, doğuruncaya kadar geçimlerini sağlayın; çocuğunuzu 

emzirirlerse karşılığını verin ve çocuğun geleceğini aranızda 

uygun bir şekilde konuşun. Eğer çocuğu annesinin emzir

mesi mümkün olmazsa, başka bir kadın emzirsin. 
7 Zengin olan, imkanlarıyla orantılı olarak onların geçimini 

sağlasın; eli dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden 

harcasın. Allah kimseye gücünün üstünde bir sorumlu

luk yüklemez, ama zorluktan sonra kolaylık verebilir. 
8 Büyüklük taslayıp Rablerinin emrine ve O'nun elçilerine 

karşı gelen nice toplumu çetin bir şekilde hesaba çektik 

ve görülmemiş bir azaba uğrattık. 
9 Böylece, yaptıklarının cezasını çektiler ve sonlan hüsran 

oldu. 
1 0 1 1 Allah onlara ahirette çetin bir azap hazırlamıştır. Öyleyse 

ey akıl sahipleri, ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten 

çekinin. Allah size bir uyarıcı indirmiş ve iman edip düz

gün iş yapanları koyu karanlıktan aydınlığa çıkarmak 

için O'nun apaçık âyetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. 
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Kim Allah'a iman edip düzgün işler yaparsa, Allah onu, 

temelli kalacağı, içinden sular akan cennetlere koyacak

tır. Allah'ın vereceği ödül ne güzeldir! 
12 Yedi göğü ve aynı şekilde yeri yaratan Allah'tır. Allah'ın 

herşeye gücünün yettiğini ve her şeyi bildiğini görmeniz 

için O'nun iradesi her şeyde tecelli eder. 

66- TAHRİM SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 12 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey peygamber! Eşlerini memnun etmek için, Allah'ın sa

na helal kıldığı şeyleri kendine niçin haram ediyorsun? 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
2 Allah, gerektiğindi yeminlerinizi bozmanıza izin vermiştir. 

Mevlânız, herşeyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah'tır. 
3 Peygamber bir gün eşlerinden birine gizli bir şeyler söyle

mişti. Eşi onu başkalarına söyleyince Allah, peygamberin 

bunu öğrenmesini sağladı. Peygamber, öğrendiklerinin 

bir kısmını eşine anlatınca, eşi: "Bunu sana kim söyledi?" 

dedi. O da: "Her şeyi bilen ve herşeyden haberdar olan Al

lah" diye cevap verdi. 
4 Ey peygamberin eşleri! İkiniz de Allah'a tövbe edin, çün

kü kalbiniz kaydı. Eğer onun aleyhine çalışırsanız bilin ki, 

Allah, Cibril, sâlih müminler ve melekler bundan sonra 

da onu destekleyeceklerdir. 
5 Eğer o sizi boşarsa, Rabbiniz ona sizden daha iyi, Allah'a 

teslim olan, inanan, O'nun iradesine gönülden boyun 

eğen, tövbe eden, sadece O'na kulluk eden, O'nun yolunu 

izleyen, dul veya bakire eşler verebilir. 
6 Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar 

ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, Allah'ın 

emirlerine karşı gelmeyen, kendilerinden isteneni olduğu 

gibi yerine getiren acımasız ve güçlü melekler vardır. 
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7 Ey kâfirler! Bugün boşa özür dilemeyin; çünkü siz ancak, 

yeryüzünde yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. 
8 Ey iman edenler! Samimi olarak Allah'a yönelin ki, Rabbiniz 

günahlarınızı bağışlasın ve sizi içinden sular akan cennetle

re koysun. Allah o Gün, peygamberleri ve beraberindeki 

müminleri utandırmaz. Önlerinden ve sağ taraflarından ışık 

yayarlar. "Rabbimiz! Işığımızı sürekli artır ve günahlarımızı 

bağışla. Çünkü Sen'in gücün her şeye yeter" derler. 
9 Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı bütün gü

cünle mücadele et, onlarla uzlaşma. Çünkü onların vara

cağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir! 
1 0 Allah, kâfirlere Nuh 'un karısıyla Lût'un karısını örnek 

vermektedir. Onlar, iki sâlih kulumuzun nikâhı altında 

idiler, ama onlara ihanet ettiler. O iki kadına: "Ateşe gi

renlerle beraber siz de girin" denildiğinde, kocaları onları 

Allah'ın azabından koruyamaz. 
1 1 Allah, iman edenlere de: "Rabbim! Bana, Sen'in katında 

olan cennette bir ev bağışla. Beni Firavun'dan, yaptıkla

rından ve bu zalim toplumun elinden kurtar" diyen Fira-

vun'un karısını örnek vermektedir. 
12 İffetini korumuş olan İmran'ın kızı Meryem'i de örnek ver

mektedir. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Böylece Meryem, 

Rabbinin sözlerinin ve vahyettiklerinin doğruluğunu tas

dik etmiş ve Rabbine gönülden boyun eğmişti. 

67- M Ü L K SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 30 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Herşeye egemen olan ve herşeye gücü yeten Allah ne yü

cedir! 
2 Kimin daha güzel davranacağım ortaya koymak için ölü

mü ve hayatı yaratan O'dur. Üstün kudret sahibidir, çok 

bağışlayıcıdır. 
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3 Yedi göğü birbiriyle uyum içinde yaratan O'dur. O rahmeti 

sonsuz olarım yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. 

Gözünü çevir bak, hiçbir kusur görebiliyor musun? 
4 Gözünü çevirip yeniden bak. Göz aradığını bulamaz, hay

ret ve bitkinlik içinde kalır. 
5 Yeryüzüne en yakın gökleri gezegen ve yıldızlarla süsle

dik. Bir takım kötü niyetli kimseler onlara dayanarak 

gaybdan haber verebileceklerini savunuyorlar. Oysa Biz 

onlara yakıcı alevli bir azap hazırladık. 
6 Rablerinin söylediklerini kabul etmeyenler cehennem 

azabına uğrayacaklardır. Orası ne kötü bir yerdir! 
7 Oraya atılacakları zaman, o ateşin yanarken çıkardığı 

uğultuyu duyarlar. 
8 O ateş neredeyse öfkesinden çatlayacak... Oraya gelen 

her kesime, cehennemin bekçileri: "Size hiç uyarıcı gelme

di mi?" der. 
9 1 0 Onlar ise: "Evet, geldi. Ama biz, 'Allah hiçbir şey indirme-

miştir; siz büyük bir yanılgı içindesiniz' diyerek onları ya

lanladık. Keşke vahye kulak vermiş ve aklımızı kullanmış 

olsaydık da bu yakıcı ateşe atılmasaydık" derler. 
1 1 Böylece günahlarını itiraf ederler. Ama yakıcı ateşe atıla

cak olanlar, Allah'ın rahmetinden mahrum olacaklardır. 
12 Kavrayışlarının ötesinde olduğu halde Rablerinden korkan

lar ise, bağışlanacak ve büyük bir ödül kazanacaklardır. 
1 3 İçinizden geçenleri ister gizleyin, ister açığa vurun, Allah 

açısından farketmez. Çünkü O, insanın kalbinden geçen 

her şeyi bilir. 
1 4 Her şeyi yaratan, her şeyi bilmez mi? O, en küçük şeyleri 

bile bilir, her şeyden haberdardır. 
1 5 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren O'dur. 

Öyleyse onun her tarafını dolaşın ve O'nun verdiği nimet

lerden yararlanın. Ama sonunda O'na döneceksiniz. 
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l7 O yüceler âlemindekinin, yeryüzü sarsılmaya başladığında si

zi yerin dibine geçilmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdıran 

bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman 

O'nun uyarılarının ne kadar doğru olduğunu anlarsınız. 
1 8 Sizden önce yaşayanların çoğu da hakikati yalanlamıştı. 

Ama onları nasıl cezalandırdım!.. 
1 9 Üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? 

Onların uçmasını sağlayan sadece rahmeti sonsuz olan 

Allah'tır. Doğrusu O, her şeyi görmektedir. 
20 O rahmeti sonsuz olan Allah'tan başka sizi koruyabilecek 

bir güç var mı? Kâfirler büyük bir yanılgı içindeler. 
2 1 Allah rızkınızı kestiğinde size nzık verebilecek başka kim

se var mı? Hayır; onlar azgınlık ve inkarda inat ediyor. 
2 2 Önünü görmeden yürüyen mi yoksa doğru yoldan sapma

dan ilerleyen mi hedefine ulaşabilir? 
23 De ki: "Sizi yaratan; size duyma, görme ve düşünme yetene

ği veren O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz?" 
2 4 De ki: "Yeryüzünde çoğalmanızı sağlayan O'dur. Sonunda 

da O'nun huzurunda toplanacaksınız." 
2 5 Diyorlar ki: "Eğer doğru söylüyorsanız cevap verin, bu iş 

ne zaman olacak?" 
2 6 De ki: "Bunu ancak Allah bilir. Ben sadece apaçık bir 

uyanayım." 
2 7 Onun yaklaştığını anladıkları zaman, kâfirlerin yüzünü 

korku bürür. Onlara: "İşte isteyip durduğunuz şey bu

dur" denir. 
2 8 De ki: "Allah isterse beni ve bana uyanlan yok eder, ister

se bize acır. Peki kâfirleri can yakıcı azaptan kim kurta

rabilir, hiç düşündünüz mü?" 
2 9 De ki: "O, sonsuz rahmet sahibidir. O'na inanıyor ve O'na 

güveniyoruz. Kimin açık bir şekilde saptığını zamanı gel

diğinde anlayacaksınız." 
3 0 De ki: "Sularınız birdenbire yerin dibine çekilse, size kim 

yeniden su verebilir, hiç düşündünüz mü?" 
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68- KALEM SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir, 52 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 2 Nün. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki, sen, Rabbinin 

nimetine mazhar olmuş bir kimsesin, deli değilsin. 
3 Ayrıca büyük bir ödül kazanacaksın. 
4 Çünkü sen, üstün bir ahlaka sahipsin. 

5-6 Kimin akılsız olduğunu sen de göreceksin, onlar da görecek. 
7 Gerçek şu ki, Rabbin, Kendi yolundan sapanı da, doğru 

yolda olanı da çok iyi bilir. 
8 Öyleyse hakikati yalanlayanlara uyma. 
9 Sen onlara ödün verirsen, onlar da sana ödün verecek. 

1 0 - 1 4 Hayır! Servet ve güç sahibi olsa bile, yalan yere yemin 

edip duran alçağa, fesat çıkarmak için başkalarına iftira 

atana, iyiliğe engel olana, zâlim günahkara, zevkinin esi

ri olmuş karaktersiz kimseye uyma. 
1 5 Çünkü âyetlerimiz kendisine okunduğunda, "Bunlar, es

kilerin masallarıdır" der. 
1 6 Bu yüzden onun burnunu yere sürteceğiz. 

17-18. Ertesi gün meyvelerini mutlaka toplayacaklarına, bunun 

tersinin mümkün olmayacağına yemin eden bahçe sahip

lerini denediğimiz gibi bunları da deneyeceğiz. 

19-20. Ama onlar uyurken Rabbinin katından bir âfet inmişti de, 

bahçe tamamen harabolmuştu. 
2 1 2 2 Sabah erkenden kalkıp birbirlerine seslendiler: "Ürünleri

nizi toplamak istiyorsanız erkenden çıkın." 

23-25. «Hiçbir yoksul gelmeden ürünlerimizi toplayalım" diye fı-

sıldaşarak, amaçlarını gerçekleştirmek üzere erkenden 

bahçelerine gittiler. 

26-27. Bahçeyi öyle görünce: "Herhalde yolumuzu şaşırdık" de

diler. Durumu anlayınca: "Hayır, biz bu nimetlerden 

mahrum bırakıldık" dediler. 
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2 8 Aralanndaki en akıllı kimse: "Ben size, Allah'ın yüceliğini 

unutmamanızı söylemedim mi?" dedi. 

29-30. "Rabbimiz çok yücedir. Doğrusu biz haksızlık ettik" dedi

ler ve birbirlerini suçlamaya başladılar. 
î 1 3 2 Sonunda: "Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten azıtmışız. 

Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Çünkü ar

tık O'na yöneldik" dediler. 
3 3 İşte azap böyledir. Âhiret azabı ise daha büyüktür, keşke 

bunu bilselerdi. 
3 4 Allah'a karşı gelmekten çekinenler, nimetlerle dolu cen

netlere girecekler. 
3 5 Bize teslim olanlarla günahkârları bir tutar mıyız? 
3 6 Size ne oluyor, nasıl böyle bir karar veriyorsunuz? 

37-38. Yoksa her istediğinizi bulabileceğiniz bir kitabınız mı var? 
3 9 Yoksa Kıyamet Günü'ne kadar her istediğinizi yapmanıza 

izin mi verdik? 
4 0 Sor onlara, bunu kim üzerine alacak? 
41 Yoksa görüşlerini destekleyen bilgili kimseler mi var? Eğer 

doğru söylüyorlarsa, kendilerini destekleyenleri göstersinler. 
42 O Gün gerçekler apaçık bir şekilde gösterilir; Allah'ın huzu

runda boyun eğmeye çağrılırlar, ama buna güçleri yetmez. 
4 3 O Gün gözlerini korku, yüzlerini de zillet bürür. Çünkü 

yeryüzündeyken de Allah'a boyun eğmeye çağrılmışlardı, 

ama boyun eğmemişlerdi. 
4 4 Öyleyse bu 'söz'ü yalanlayanları Bana bırak. Çünkü Biz 

onları, farketmeyecekleri şekilde yavaş yavaş azaba yak

laştırıyoruz. 
4 5 Onlara bir süre üstünlük versem de, Benim planım çok 

sağlamdır. 
4 6 Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da onun altında 

ezilmekten mi korkuyorlar? 
4 7 Yoksa herşeyi bilebileceklerini ve ortaya koyabileceklerini 

mi sanıyorlar? 
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4 8 Rabbinin hükmünü sabırla bekle; kızıp kavmini terkeden, 

sonra da büyük bir balık tarafından yutulduğu için sıkın

tı içinde Rabbine yalvaran Yunus gibi olma. 
4 9 Eğer Rabbinin lütfü olmasaydı, günahkâr bir şekilde ıssız 

bir sahile atılmış olacaktı. 
5 0 Ama Rabbi onu bağışladı ve salih kimselerden biri yaptı. 
5 1 Kâfirler bu uyarıyı duyduklarında, sana yiyecek gibi bakı

yor ve deli olduğunu söylüyorlardı. 
5 2 Doğrusu bu Kur'an, bütün insanlar için bir uyan ve öğüt

ten başka birşey değildir. 

69- HAKKA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 52 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Gerçekleşecek olan... 
2 Nedir gerçekleşecek olan? 
3 Gerçekleşecek olanın ne olduğunu bilir misin? 
4 Semûd ve Âd kavimleri o korkunç olayı; kıyameti yalanladı. 

5 6 Bunun üzerine Semûd kavmi korkunç bir sesle, Âd kav

mi de korkunç bir kasırgayla yok edildi. 
7 Allah o kasırgayı yedi gece, sekiz gün sürekli estirdi ve on

ları kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere serdi. 
8 Şimdi onlardan hiçbir iz görebiliyor musun? 

9-1 0 Firavun, ondan önce yaşamış olanların bir çoğu ve alt üst 

olmuş şehirler halkı da Rablerinin elçilerine karşı gelerek 

günah üstüne günah işlemişlerdi. Allah onları da çetin bir 

azaba uğrattı. 
1 1 - 1 2 Sular yeryüzünü kapladığı zaman, size ve öğüt alacak kim

selere ibret olsun diye, atalarınızı o gemiyle Biz kurtardık. 

13-14. Sûr'â üfürüldüğü, yeryüzünün şiddetle sarsıldığı ve dağ

ların yerinden oynatıldığı zaman... 
1 5 İşte O Gün, kıyamet kopar. 
16 Evren yarılıp paramparça olur, çünkü o Gün gücü tükenir. 
1 7 Melekler onun yanındadır. Onların da üstünde, o Gün 

Rabbinin egemenlik koltuğunu sekiz melek taşır. 
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18 O Gün hepiniz Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız, kimsenin 

bilmediği şeyler bile O'na gizli kalmaz. 

19-20. Yaptıklarının yazılı olduğu belge sağ eline verilen kimse: 

"Gelin, belgemi okuyun. Ben zaten hesaba çekileceğimi 

biliyordum" der. 

21-23. onu, meyvelerine kolayca erişebileceği güzel bir cennette 

mutlu bir hayat beklemektedir. 
2 4 Onlara: "Yaptığınız güzel işlere karşılık afiyetle yiyip için" 

denir. 

25-29. Yaptıklarının yazılı olduğu belge sol eline verilen kimse 

ise: "Keşke bu belge bana gösterilmeseydi! Keşke hesaba 

çekilmeseydim! Keşke ölüm sonum olsaydı! Sahip oldu

ğum şeylerin hiçbir faydası olmadı. Bütün gücüm de yok 

oldu" der. 

30 34. "Onu tutup bağlayın. Sonra ateşe atın. Sonra yetmiş met

re uzunluğunda bir zincire bağlayın. Çünkü o, yüce Al

lah'a inanmazdı. Yoksulların derdiyle ilgilenmezdi" denir. 

35-37. Bu yüzden bugün onun ne bir dostu, ne de günahkarlar

dan başkasının yemediği pislikten başka bir yiyeceği var." 
3 8 - 3 9 Hayır! Görebildiklerinize de, göremediklerinize de yemin 

ederim ki, 
4 0 Bu Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür. 
4 1 Ne kadar inanmak istemeseniz de, bir şâirin sözü değildir. 
42 Ne kadar öğüt dinlemeseniz de, bir kâhinin sözü de değildir. 
4 3 Âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir. 

4 4 - 4 7 Eğer o kendi söylediklerinin bir kısmını Bize isnat etmiş 

olsaydı, onu kıskıvrak yakalar ve şah damarını koparır

dık. Onu kimse elimizden alamazdı. 
48 Bu Kur'an, Allah'a karşı gelmekten çekinenler için bir 

uyan ve öğüttür. 
4 9 Aranızda onu yalanlayanların olduğunu biliyoruz. 
5 0 Ama kâfirler onu yalanladıklarına pişman olacaklar. 
5 1 Çünkü o, kesin gerçektir. 
5 2 Öyleyse ulu Rabbinin adını yücelt. 
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70- MEÂRİC SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 44 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 3 Birisi, yüce Allah katından kâfirlerin başına gelecek, hiç

bir gücün engel olamayacağı azabı soruyor. 
4 Melekler ve ruh, elli bin yıllık bir sürede O'na yükselir. 
5 Öyleyse sıkıntılara sabret. 

6 7 Onlar, hesaba çekileceklerine ihtimal vermiyorlar. Biz ise 

kesin gözüyle bakıyoruz. 
8 9 O Gün gök erimiş maden gibi, dağlar da çırpılmış yün gi

bi olur. 
1 0 Kimse, en yakın arkadaşının bile durumunu soramaz. 

1 1 1 4 Birbirlerini görürler. Ama o Gün her günahkâr, çocukla

rını, eşini, kardeşini, kendisini korumuş olan yakınlarını 

ve yeryüzünde yaşayanların tümünü feda ederek kendisi

ni azaptan kurtarmak ister. 

15 ıs. Hayır! Onlar, yalanlayıp yüz çevirenlerin, servet biriktirip 

başkasına vermeyenlerin derisini kavuran alevli bir ateşe 

atılacak. 
1 9 Doğrusu insan, gözü doymaz bir özellikte yaratılmıştır. 
2 0 Başına bir sıkıntı gelince sızlanıp durur. 

21-23. Biri nimete kavuştuğunda ise cimrilik eder. Ancak doğru 

ve düzenli olarak namazlarını kılanlar böyle değildir. 

24-28. Onlar, mallarında, yardım isteyenlerin ve yoksun olanla

rın belli bir hakları olduğunu bilirler. Hesap Günü'nün 

geleceğine kesin olarak inanırlar. Rablerinin azabından 

korkarlar. Zaten kimse kendini Rabbinin azabına karşı 

güvende hissedemez. 

29-35. Namuslarını korurlar. Ancak eşleri ve câriyeleriyle ilişki

lerinden dolayı kınanmazlar. Kim bu sınırlan aşmak is

terse, işte onlar kural dışına çıkmış olur. Emanete ihanet 

etmezler, sözlerinden dönmezler. Şahitliklerini hakkıyla 

yerine getirirler. Namazlarını doğru ve düzenli olarak kı

larlar. İşte onlar cennetlerde ağırlanacaklardır. 
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3 6 3 7 Kâfirlere ne oluyor da senin önünde kalabalıklar halinde 

oraya buraya koşuşturup duruyor? 
3 8 Yoksa onların her biri nimetlerle dolu cennetlere gireceği

ni mi umuyor? 
3 9 Hayır! Biz onları çok iyi bildikleri bir şeyden yarattık. 

4 0 4 1 Hayır! Güneşin doğduğu ve battığı yerlerin Rabbine yemin 

olsun ki, onların yerine kendilerinden daha iyilerini getir

meye gücümüz yeter. Buna kimse engel olamaz. 
4 2 Öyleyse onları bırak, kendilerine söz verilen Gün'e kadar 

oyalanıp oynasınlar. 
4 3 4 4 O Gün, gözlerini korku, yüzlerini zillet bürümüş bir halde 

kabirlerinden çıkarak, ulaşmak istedikleri bir hedefleri var

mış gibi koşarlar. İşte o, kendilerine söz verilen Gün'dür. 

71- N U H SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 28 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Nuh'u kendi kavmine göndererek, "Başlarına can yakıcı 

azap gelmeden önce kavmini uyar" dedik. 
2 4 Nuh: "Ey kavmim! Sizi, açık bir şekilde uyarıyor; Allah'a 

kulluk etmeye, O'ndan çekinmeye çağırıyorum. Söyledik

lerimi yerine getirin ki, Allah, günahlarınızı bağışlasın ve 

size belli bir zamana kadar mühlet versin. Ama Allah'ın 

belirlediği zaman geldiğinde kimseye mühlet verilmez. 

Keşke bunu bilseniz" dedi. 
5 1 0 Bir süre sonra, Nuh: "Rabbim! Ben kavmime gece gündüz 

çağrıda bulundum; ama bu çağrım onları Sen'den daha 

fazla uzaklaştırdı. Onları Sen'in rahmetine sığınmaya her 

çağırdığımda, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtüle

rini kafalarına çektiler, inatlaştılar ve büyüklük tasladı

lar. Doğrusu ben onları açıkça çağırdım; onlarla genel 

olarak da, özel olarak da konuştum. 'Rabbinizden bağış

lanma dileyin, çünkü O, çok bağışlayıcıdır. 
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1 1 - 1 2 O takdirde size bol nimet yağdıracak, servet ve çocuklar 

vererek sizi güçlendirecek, bahçeler ve akarsular arma

ğan edecektir' dedim." 
1 3 - 1 6 Sizi değişik aşamalardan geçirerek yarattığını bildiğiniz 

halde Allah'ın yüceliğini niçin kabul etmiyorsunuz? Al

lah'ın yedi göğü düzenli olarak nasıl yarattığım; ayı ışık 

yansıtan bir cisim, güneşi de ışık saçan bir lamba olarak 

oraya nasıl yerleştirdiğini görmüyor musunuz? 
1 7 Allah sizi yeryüzünde bulunan maddelerden oluşturup 

geliştirmiştir. 
1 8 Sonra ona geri döndürecek ve yeniden diriltecektir. 

19-20. Geniş yollardan geçip ulaşımınızı sağlayabilmeniz için 

yeryüzünü yayan O'dur. 
2 1 - 2 4 Nuh: "Rabbim! Doğrusu onlar, bana karşı gelerek, serve

ti ve çocukları kendilerini hüsrana sürükleyen kimselere 

uydular ve büyük tuzaklar kurdular. 'Ved, Suvâ, Yeğûs, 

Yeûk ve Nesr'e tapmaktan vazgeçmeyin' dediler ve böyle

ce birçok kimseyi saptırdılar. Sen de bu zalimleri doğru 

yoldan iyice uzaklaştır" dedi. 
2 5 Böylece onlar, günahlarından dolayı suda boğuldular, 

ateşte yanmaya mahkum oldular ve kendilerini Allah'ın 

elinden kurtaracak kimse bulamadılar. 

26 -28. Bunun üzerine Nuh: "Rabbim! Yeryüzünde hiçbir kâfir bı

rakma. Yoksa kullarını Sen'in yolundan saptırır, fesat çı

karır ve nankörlüğe sebep olurlar. Rabbim! Beni, ana-ba-

bamı, evime giren inananları ve inanan erkek ve kadınla

rı bağışla! Zâlimleri de yok et" dedi. 

72- CİN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 28 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 2 De ki: "Bana, tanınmayan bir topluluğun bu ilahi kelamı 

dinlediği ve şöyle dediği vahyedildi: 'Doğrusu biz, doğru 

yolu gösteren etkileyici bir mesaj dinledik ve ona inandık. 

Artık Rabbimize hiçbir ortak koşmayacağız.' 
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3 'Çünkü Rabbimizin ne evlenmeye, ne de çocuk sahibi ol

maya ihtiyacı var.' 
4 'Meğer aramızdaki beyinsiz, Allah'a iftira ediyormuş.' 
5 'Doğrusu biz, hiç kimsenin Allah'a iftira edeceğini um-

mazdık.' 
6 'Gerçi bazı insanlar diğer kimselerden yardım umarlardı, 

ama onlar bu kimseleri sapıklığa sürüklerdi.' 
7 'Onlar da sizin gibi, artık Allah'ın bir elçi göndermeyece

ğini düşünmeye başladı.' 
8 'Gökyüzüne el attık; ama onu, güçlü koruyucular ve alev

lerle dolu bulduk.' 
9 'Oysa biz ondan haber alabilecek bir konumda idik. Şim

di kim ondan haber almaya çalışırsa, kendisini bekleyen 

bir alev ile karşılaşacaktır.' 
1 0 'Yeryüzündekiler için kötülük mü istendi yoksa Rableri 

onlar için iyilik mi diledi, bilmiyoruz.' 
11 'Aramızda iyiler de var, iyi olmayanlar da. Biz, farklı 

inançlara sahibiz.' 
1 2 'Allah'a üstün gelemeyeceğimizi ve O'nun elinden kaçıp 

kurtulamıyacağımızı biliyoruz.' 
1 3 'Bu yüzden doğru yola çağıran mesajı duyar duymaz ona 

inandık. Kim Rabbine inanırsa, ne ödülünün azalacağın

dan korkar, ne de zulme uğramaktan.' 
1 4 'Aramızda Allah'a teslim olanlar da var, zâlimler de. Al

lah'a teslim olanlar, doğru yoldadırlar. 
1 5 'Ama zâlimler cehenneme yakıt olacaklardır.'" 

5 1 7 Eğer doğru yoldan gidecek olurlarsa, onları, sayısız ni

metler vererek deneyeceğiz. Kim Rabbini anmaya yanaş

mazsa, Allah onu çetin bir azaba uğratacaktır. 
1 8 Kulluk sadece Allah'a yapılmalıdır. Öyleyse Allah'tan baş

kasına kulluk etmeyin. 
19 Allah'ın bir kulu ne zaman O'na ibadet etmeye başlasa, Al

lah'a ortak koşanlar hemen onun üzerine çullanmışlardır. 
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2 0 De ki: "Ben sadece Rabbime kulluk ederim ve O'na hiçbir 

ortak koşmam." 
2 1 De ki: "Size zarar vermeye de, doğru yola sokmaya da gü

cüm yetmez." 

22-23 De ki: "Eğer Allah'ın mesajlarını duyurmazsam, kimse be

ni O'nun elinden kurtaramaz: O'ndan kaçıp sığınacak bir 

yer de bulamam." Kim Allah'a ve O'nun elçisine karşı ge

lirse bilsin ki, onu, içinde sürekli kalacağı cehennem ate

şi beklemektedir. 
2 4 Uyarıldıkları azabı görünce, kimin desteğinin zayıf ve sa

yısının az olduğunu anlayacaklar. 
2 5 De ki: "Uyarıldığınız bu azap yakın mı yoksa Rabbim onu 

uzun bir süre geciktirir mi, bilemem." 

26-28. İnsanın kavrayış alanının dışındakileri sadece O bilir ve 

bu sırları, Kendi seçtiği elçilerin dışında kimseye bildir

mez. Rablerinin mesajlarını iletip iletmediklerini ortaya 

koymak için onların önüne ve ardına gözcüler yerleştirir. 

Allah, onların yaptıklarını bilmekte ve her şeyi tek tek 

saymaktadır. 

73- MÛZZEMMİL SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 20 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ey örtülere bürünen! 
2 4 Gecenin yarısını veya daha azını ya da daha fazlasını ağır 

ağır Kur'an okuyarak geçir. 
5 Çünkü Biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. 
6 Doğrusu geceleyin zihin daha açıktır, söylenenler daha iyi 

anlaşılır. 
7 Oysa gündüz uğraşacağın pek çok iş var. 
8 Ama Rabbinin adını her zaman an ve kendini O'na ada. 
9 Doğunun ve batının Rabbi O'dur, O'ndan başak ilah yok

tur. Öyleyse sadece O'na dayan. 
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1 0 Halkın söylediklerine sabret ve onlardan güzel bir şekilde 

ayrıl. 
11 Varlık içinde oldukları halde hakikati yalanlayanları Ba

na bırak; onlara biraz daha süre tanı. 
1 2 - 1 3 Çünkü onları katımızda, ağır prangalar, yakıcı bir alev, 

boğazlarına takılan bir yiyecek ve can yakıcı bir azap bek

lemektedir. 
14 O Gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır; dağlar, savru

lan kum yığını haline gelir. 
15 Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de, hakikate ta

nıklık edecek bir elçi gönderdik. 
1 6 Ama Firavun o elçiye karşı geldi, Biz de onu şiddetli bir 

şekilde cezalandırdık. 
17 Eğer hakikati inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağar

tacak olan o Gün kendinizi nasıl korursunuz? 
18 O Gün gökler paramparça olur ve O'nun sözü yerine gelir. 
1 9 Bu bir uyarıdır. Öyleyse dileyen Rabbine giden yolu tut

sun. 
2 0 Doğrusu Rabbin, senin ve beraberindekilerin, gecenin üç

te ikisine, yarısını veya üçte birine yakın bir süreyi Kur'an 

okuyarak geçirdiğini biliyor. Gecenin ve gündüzün süre

sini belirleyen Allah, sizin onu sürekli olarak yerine geti

remeyeceğinizi bildiğinden size acıdı. Artık Kur'an'dan ko

layca okuyabileceğiniz kadar okuyun. Çünkü Allah, ara

nızda hastaların, geçimini sağlamak için çalışmak zorun

da olanların ve Allah yolunda savaşanların olacağını bili

yor. Öyleyse ondan sadece kolayca okuyabileceğiniz ka-

darını okuyun. Namazı kılın, başkalarına karşılıksız har

camada bulunun ve böylece Allah'a güzel bir borç verin. 

Kendi adınıza yaptığınız her güzel işin karşılığını, daha iyi 

ve daha büyük bir ödül olarak Allah katında bulursunuz. 

Ayrıca Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah, çok ba

ğışlayıcıdır, çok merhametlidir. 
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74- MÜDDESSİR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 56 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 7 Ey örtülere bürünen! Kalk ve insanları uyar. Rabbinin yü

celiğini bildir. Kalbini temiz tut. Seni azaba uğratacak 

davranışları bırak. Daha büyük bir kazanç elde etmek 

için iyilik yapma. Rabbin için sabret. 
8-10 Sûra üflendiği zaman, kâfirler için çok zor bir Gün olacak. 

1 1 - 1 4 Tek başına yaratıp geniş imkanlar, her işlerine koşturan 

çocuklar verdiğim ve önüne geniş ufuklar açtığım kimse

yi Bana bırak. 
1 5 Buna rağmen daha fazla vermemi bekliyor. 
1 6 Hayır! Çünkü o, ayetlerimize bilerek karşı gelmiştir. 
1 7 Bu nedenle onu, sarp bir yokuşa süreceğim. 
1 8 Çünkü o, düşünüp taşındı. 
1 9 Canı çıkası, sonunda ne biçim karar verdi! 
2 0 Evet, canı çıkası, sonunda ne biçim karar verdi! 

2 1 - 2 3 Sonra çevresine baktı, sonra suratını astı ve kaşlarım çat

tı, sonunda da yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. 

24-25. "Bu, büyüleyici bir sözdür; bu ancak bir insan sözüdür" 

dedi. 
2 6 Bu nedenle onu, cehennem ateşine atacağım. 
2 7 Cehennem ateşinin ne olduğunu bilir misin? 
2 8 O, her şeyi yakar, hiçbir şeyi bırakmaz. 
2 9 İnsanı yakıp kavurur. 
3 0 Onun üzerinde ondokuz görevli vardır. 
3 1 O ateşe melekleri görevlendirdik ve onların sayısını kâfir

leri sınamak için bir vesile yaptık ki daha önce kendileri

ne vahyedilenler bu Kur'an'ın doğru olduğuna kesin ola

rak inansınlar ve ona inananların imam güçlensin; daha 

önce kendilerine vahyedilenler ile bu Kur'an'a inananlar 

hiçbir kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde hastalık olanlar 

ile kâfirler: "Allah, bu temsille ne demek istiyor?" diye sor

sunlar. Böylece Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğ-
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ru yola iletir. Rabbinin güçlerini O'ndan başkası bilemez. 

Bütün bunlar, insan için sadece bir uyandır. 

32 34. Aya biten geceye ve başlayan sabaha and olsun ki, 
3 5 - 3 7 Doğrusu bu ateş, öne çıkmak veya geride kalmak isteyen 

herkes için büyük bir uyarıdır. 
38 O Gün herkes, yaptığının hesabını vermek için alıkonacak. 

39-42. Ancak erdemli kimseler cennete girecek ve günahkarlara: 

"Siz bu ateşe niçin atıldınız?" diye soracaklar. 

43-47. Onlar da: "Biz ne Allah'a kulluk ederdik, ne de yoksulların 

derdiyle ilgilenirdik. Sürekli günah işleyenlerle beraber gü

nah işlerdik. Hesap Günü'nü yalanlardık. Ama ölüm ile ha

kikat ortaya çıktı" diyecekler. 
4 8 Artık onları kimse kayıramaz. 

4 9 5 1 Öyleyse, aslanlardan ürken yaban eşekleri gibi, bütün 

öğütlerden niye kaçıyorlar? 
5 2 Hayır! Onların her biri, kendisine açık vahiyler indirilme

sini istiyor. 
5 3 Hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. 

54-55 Aslında bu Kur'an bir öğüttür; dileyen ondan ders alabilir. 
5 6 Ama onlar, Allah dilemedikçe ondan ders alamazlar. Kor

kulması gereken de, bağışlanma istenilmesi gereken de 

sadece O'dur. 

75- KIYAMET SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 40 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 2 Kıyamet Günü'ne ve kendini kınayan insan vicdanına ye

min ederim. 
3 İnsan, kemiklerini yeniden bir araya getiremeyeceğimizi 

mi sanıyor? 
4 Hayır! Bizim onu parmak uçlarına varıncaya kadar yeni

den yaratmaya gücümüz yeter. 
5 6 Ama insan yine de, başına gelecek olanı yalanlamaya kal

kışır ve "Kıyamet ne zaman kopacakmış?" der. 
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7 1 0 Gözler yuvalanndan fırladığı, ay karardığı, güneş ve ay bir 

araya getirildiği Gün, insan: "Kaçacak bir yer yok mu?" 

diye sorar. 
1 1 1 2 Hayır! Hiçbir sığmak yok. 0 Gün bütün yollar Rabbine çıkar. 

1 3 O Gün insana, yaptığı ve yapmadığı her şey bildirilir. 
1 4 1 5 Aslında insan, bir sürü mazeret uydursa da, kendi yap

tıklarını bilmektedir. 

i6-i9. Kur'an'ın temas ettiği konularla ilgili yeterince bilgi sahi

bi olmadan görüş bildirme. Çünkü onu tamamlamak ve 

öğretmek Bize düşer. Onu okuduğumuzda okunuşunu iz

le. Sonunda onu açıklamak da Bize düşer. 
2 0 2 1 Hayır! Çoğunuz bu dünyayı seviyor, âhireti düşünmüyor. 

22-23. O Gün kimileri, Rablerinden ödül bekledikleri için mutludur. 
2 4 2 5 Kimileri de, bellerini kıracak bir felaket ile karşılaşacağı

nı anladığı için mutsuzdur. 

26-27. Birisi ölmek üzereyken, "Onu kurtarabilecek kimse yok 

mu?" denir. 
28-30 Artık o da dünyadan ayrılma vaktinin geldiğini anlar, ölüm 

sancısı içindedir. İşte o zaman Rabbine döndüğünü hisseder. 
3 1 - 3 3 Hayatı boyunca ne hakikati kabul etti, ne de Allah'a kulluk 

etti. Tam tersine, hakikati yalanladı ve ondan yüz çevirdi. 

Sonra da böbürlenerek içinde yetiştiği topluma döndü. 

34-35. yazıklar olsun sana; evet, yazıklar olsun sana! 
3 6 İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı sanıyor? 

3 7 3 9 O, bir zamanlar akıtılan bir döl suyu damlası, daha sonra 

da döllenmiş bir hücre değil miydi? Sonra Allah onu yarat

tı ve biçim verdi; ondan iki cinsi, erkeği ve dişiyi var etti. 
4 0 Bunu sürekli yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? 

76- İNSAN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 31 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 İnsan, anılmaya değer bir varlık oluncaya kadar uzun bir 

süre geçmedi mi? 
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2 Doğrusu Biz insanı, katışık bir sperm damlasından yarat

tık ve denemek için ona işitme ve görme yeteneği verdik. 
3 Ayrıca ona doğru yolu da gösterdik. Artık ister şükretsin, 

ister nankörlük. 
4 Kafirlere zincirler, prangalar ve yakıcı bir ateş hazırladık. 
5 İyiler ise, hoş kokulu bitkiler ile tatlandırılmış içecekler 

içerler. 
6 Allah'ın kulları, suyu bol bol akan bir kaynaktan doldu

rulmuş içecekler içerler. 
7 Çünkü onlar sorumluluklarını yerine getirir; şiddeti her 

tarafa yayılacak olan Gün'den korkarlar. 
8 Malı sevmelerine rağmen, yoksullara, kimsesizlere ve 

esirlere yedirirler. 
9 "Sizi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için doyuruyoruz; 

sizden ne bir karşılık bekliyoruz, ne de teşekkür." 
1 0 "Doğrusu biz, sıkıntı ve dehşet dolu bir Gün'de Rabbimi-

ze vereceğimiz hesaptan korkuyoruz" derler. 
11 Ama Allah onları o Gün'ün şeninden koruyacak, yüzleri

ni ağartacak ve sevindirecektir. 
1 2 Sıkıntılara karşı direndiklerinden dolayı cennetle ve ipek 

elbiselerle ödüllendirecektir. 
13 Orada koltuklara oturacaklar, ne sıcaktan rahatsız ola

caklar, ne de soğuktan. 
1 4 Meyvelerine kolayca uzanabilecekleri ağaçların gölgesinde 

dinlenecekler. 

15-16. Onlara gümüş kaplar ve kristale benzeyen parlak gümüş 

kadehlerle içecekler sunulacak ve ondan diledikleri kadar 

içecekler. 

17-18 Onlara, "Selsebil" ismindeki bir kaynaktan doldurulmuş 

ve zencefil katılmış içeceklerle dolu kadehler sunulacak. 
1 9 Onlara ölümsüz gençler hizmet edecek. Onları gördüğün 

zaman saçılmış inci sanacaksın. 
2 0 Nereye baksan, sayısız nimet ve mükemmel bir düzen gö

receksin. 
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2 1 Onların üzerinde ince ve kalın ipekli elbiseler olacak. Gü

müş bilezikler takacaklar ve Rableri onlara tertemiz içe

cekler ikram edecek. 
2 2 "Bu ödüller sizindir. Çünkü yaptığınız işlerle Allah'ın rıza

sını kazandınız" denecek. 
2 3 Sana bu Kur'an'ı bölüm bölüm indiren Biz'iz. 
2 4 Öyleyse Rabbinin hükmünü bekle; onlardan hiçbir gü

nahkara veya kâfire uyma. 
2 5 Sürekli, Rabbinin niteliklerini an. 
2 6 Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin uzun 

uzun O'nun şanını yücelt. 
2 7 Bu adamlar, gelip geçici dünyayı seviyorlar ve o çetin 

Gün'e hazırlanmayı ihmal ediyorlar. 
2 8 Oysa onları yaratan ve güçlendiren Biz'iz. Dilersek onları 

yok edip, yerlerine başkalarını getiririz. 
2 9 Bunlar birer uyandır. Öyleyse dileyen Rabbîne giden yolu 

tutsun. 
3 0 Ama Allah dilemedikçe siz onu dileyemezsiniz. Doğrusu 

Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. 
3 1 Dilediğini rahmetine sokar. Ama zalimlere can yakıcı bir 

azap hazırlamıştır. 

77- MÛRSELÂT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 50 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 7 Peşpeşe gönderilen, fırtına gibi esen, hakikati her tarafa 

yayan, doğruyla yanlışı kesin olarak ayıran, mazereti or

tadan kaldırmak veya uyarmak için hatırlatmada bulu

nan bu mesajlara andolsun ki, size söz verilen Gün, mut

laka gerçekleşecektir. 
1 1 1 Yıldızlar söndürüldüğünde, gökler yarıldığında, dağlar 

parçalandığında, bütün elçiler şehadet için belli bir za

manda toplanmaya çağnldığında... 



452 77/Mürselât Sûresi 

12-13. Bunlar ne zaman olacak? Hüküm Günü. 
1 4 Hüküm Günü'nün nasıl bir gün olacağını bilir misin? 
1 5 Hakikati yalanlayanların o Gün vay haline! 

1 6 - 1 8 Biz, önceki günahkarlan yok etmedik mi? Sonrakileri de 

aynı sona uğratacağız. Çünkü Biz, günahkarları böyle ce-

zalandırırız. 
19 Hakikati yalanlayanlara! o Gün vay haline! 

2 0 2 2 Sizi basit bir sıvıdan, güvenli bir şekilde koruduğumuz 

ana rahminde, belirli bir sürede yaratmadık mı? 
2 3 İşte Biz insanı böyle yaratıyoruz. Bizim ne büyük bir gü

cümüz var! 
2 4 Hakikati yalanlayanların o Gün vay haline! 

25-26. Toprağa canlıların ve ölülerin toplanma yeri yapmadık mı? 
2 7 Orada yüce dağlar ve içeceğiniz tatlı sular var etmedik mi? 
2 8 Hakikati yalanlayanların o Gün vay haline! 

2 9 3 3 "Öyleyse, yalanladığınız azaba, üç katlı gölgeye gidin. Hiç

bir serinliği olmayan, ateşten korumayan gölgeye... Ya

nan kütükler gibi, san halatlara benzeyen kıvılcımlar sa

çan alevlerin gölgesine..." 
3 4 Hakikati yalanlayanlara! o Gün vay haline! 

35 36. O Gün ne tek kelime konuşmalarına, ne de mazeret 

ileri sürmelerine izin verilir. 
3 7 Hakikati yalanlayanlara! o Gün vay haline! 

38-39. Onlara: "İşte bu, Hüküm Günü'dür. Bugün sizi ve önceki 

günahkarları bir araya topladık. Eğer elimizden kurtula

bilmek için bir hileniz varsa, bunu ortaya koyun" denir. 
4 0 Hakikati yalanlayanlara! o Gün vay hâline! 

4 1 - 4 2 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise gölgeliklerde ve pı

nar başlaraıda, c a n l a r ı n ı n çektiği meyveler arasındadır. 

43-44. Onlara: "Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için. Çünkü 

Biz, iyilik yapanlan böyle ödüllendiririz" denir. 
4 5 Hakikati yalanlayanlara! O Gün vay hâline! 
4 6 Ey günahkarlar! Yiyip içip sefa sürün bakalım! 
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47 Hakikati yalanlayanların o Gün vay hâline! 
48 Onlara: "Allah'a boyun eğin" denildiği halde boyun eğmezler. 
49 Hakikati yalanlayanların o Gün vay hâline! 
50 Artık bundan sonra hangi söze inanacaklar? 

78- NEBE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 40 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-3 Aralarında ne konuşuyorlar? Üzerinde bir türlü anlaşa

madıkları o büyük olayı mı? 
4 Hayır! Zamanı geldiğinde anlayacaklar. 
5 Hayır, hayır! Zamanı geldiğinde anlayacaklar. 

67 Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getirip, üzerine 

dağlar dikmedik mi? 
8 Sizi de çift olarak yarattık. 

9 1 1 Uykuyu dinlenme zamanı, geceyi karanlık, gündüzü de 

çalışma zamanı yaptık. 
12 Üstünüze sağlam gökler kurduk. 
13 Oraya bir ısı ve ışık kaynağı yerleştirdik. 

1 4 1 6 Yağmur yüklü bulutlardan bardaktan boşalırcasına sular 

indirdik. Onunla taneli ekinler, bitkiler ve ağaçlarla kaplı 

bahçeler var ettik. 
17 Doğrusu, Hüküm Günü'nün zamanı belirlenmiştir. 
18 Sûr'a üfürüldüğü Gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz. 

1 9 2 0 Gök yarılıp kapılan açılır, dağlar kaybolup seraba döner. 
2 1 2 2 Cehennem, azgınları bekler. 

23 Onlar orada uzun süre kalırlar. 

24-25. Orada ne rahat yüzü görürler, ne de kaynar su ve irinden 

başka bir içecek bulabilirler. 
26 Tam onlara uygun bir karşılık... 
27 Çünkü onlar hesaba çekileceklerine inanmıyorlardı. 
28 Ayetlerimizi inatla yalanlıyorlardı. 
29 Oysa Biz, yaptıkları herşeyi kaydediyorduk. 
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3 0 O Gün onlara şöyle denilecek: "Öyleyse yaptıklarınızın 

karşılığını tadın. Bugün size azaptan başka bir şey yok." 
3 1 Allah'a karşı gelmekten çekinenler ise büyük bir kazanç 

elde edecekler. 

32-34. Bahçeler bağlar, uyumlu eşler ve her türlü içecekle dolu 

kadehler... 
3 5 Orada ne boş bir söz, ne de bir yalan duyacaklar. 

3 6 - 3 7 Bu nimetler, göklerin, yerin ve onların arasında bulunan 

her şeyin Rabbi ve rahmeti sonsuz olan Allah'ın bir ödü

lü, büyük bir armağanıdır. O Gün kimse O'nun huzurun

da konuşmaya cesaret edemez. 
3 8 İnsanların ve meleklerin sıra sıra dizildiği Gün, sonsuz 

rahmet sahibi Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse 

konuşamaz ve herkes doğruyu söyler. 
3 9 İşte bu Gün kesin olarak gerçekleşecektir. Artık dileyen, 

Rabbine giden yolu tutsun. 
4 0 Sizi yakında gerçekleşecek bir azaba karşı uyarıyoruz. O 

Gün herkes, ne yaptığını görür. Hakikati inkar eden kim

se: "Eyvah! Keşke toprak olsaydım!" der. 

79- NÂZİÂT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 46 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 5 Yükselip batan, yörüngelerinde düzenli bir şekilde hare

ket eden, uzayda yüzen ve hızlı şekilde birbirlerini izleyen 

ve işleri çekip çevirenlere and olsun ki, 
6 O Gün şiddetli bir sarsıntı olur. 
7 Onu daha büyük sarsıntılar izler. 
8 O Gün insanların kalbi korkudan hızlı hızlı çarpmaya başlar. 
9 Gözlerini korku bürür. 

10-12. Buna rağmen kimileri: "Çürümüş kemik yığınına döndü

ğümüz halde yeniden mi diriltileceğiz? Öyleyse bu zararlı 

bir dönüş olur" diyorlar. 
1 3 - 1 4 O zaman tek bir çığlık kopacak ve başlarına geleni anla

yacaklar. 
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1 5 - 1 9 Musa'nın başından geçenleri duydun mu? Hani Rabbi, 

kutsal vadi Tuvâ'da ona şöyle seslenmişti: "Firavun'a git, 

çünkü o iyice azdı. Ona de ki: 'Eğer arınmak istiyorsan, 

sana Rabbini tanıtayım da O'ndan çekin.'" 
2 0 Sonra ona en büyük mucizeyi gösterdi. 

2 1 2 4 Ama Firavun onu yalanladı ve karşı çıktı. Geri dönüp işe ko

yuldu. Halkını toplayıp: "Sizin en yüce rabbiniz benim" dedi. 
2 5 Bunun üzerine Allah onu dünyada şiddetli bir şekilde ce

zalandırdı. Ama ahirette de cezalandıracaktır. 
2 6 Doğrusu bunda, Allah'tan korkanların alacağı büyük bir 

ibret vardır. 

27-33. Eyreni yaratıp düzene koyan, gök kubbeyi yükselten; ge

cesini karanlık, gündüzünü aydınlık yapan, ardından ye

ri yuvarlaklaştıran, sizin geçiminizi sağlamak ve hayvan

larınızı beslemek için oradan sular çıkaran, bitkiler biti

ren ve oraya dağlar yerleştiren Allah'ın sizi yeniden yarat

maya gücü yetmez mi? 
34 O büyük felaket gelip çattığında, 
3 5 O Gün insan, bütün yaptıklarını hatırlar. 
3 6 Cehennem ateşi, onu görmesi gereken herkese gösterilir. 

37-39. dünya hayatmı tercih edenin varacağı yer ateştir. 
4 0 4 1 Rabbinin huzuruna çıkacağından korkup kendini kötü 

isteklerden alıkoyanın gideceği yer de cennettir. 
4 2 4 6 Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen 

onun vaktini nereden bileceksin? Onunla ilgili herşeyi an

cak Rabbin bilir. Sen ancak ondan korkanları uyarmakla 

görevlisin. Kıyamet koptuğunda, yeryüzünde sadece bir 

akşam ya da kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanırlar. 

80- ABESE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 42 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 2 Gözleri görmeyen adam ona geldiğinde, o, suratını astı ve 

ona sırtını döndü. 
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3-4 Ne bilirsin, belki o arınacak veya verilen öğüt ona fayda 

verecekti. 
5-6 Oysa sen, kendini yeterli görene ilgi gösteriyorsun. 

7 Eğer o arınmak istemiyorsa bunun sorumlusu sen değilsin. 
8 - 1 0 Ama Allah'tan korktuğu için istekle yanına gelenle ilgilen

miyorsun. 
1 1 - 1 2 Hayır! Bunlar birer öğüttür. Dileyen onlardan öğüt alır. 

13-16. Onlar, Allah'tan korkan şerefli elçiler tarafından indirilen, 

değerli, yüce ve temiz vahiylerdir. 
1 7 Kahrolası insan, ne nankördür! 
1 8 Allah onu hangi şeyden yaratmaktadır? 

19-20. Bir sperm damlasından yaratmakta, ona belli bir biçim, 

özellik vermekte, yaşama imkanı sunmakta ve doğruyla 

yanlışı ayırdedebilecek bir yetenek bağışlamaktadır. 
2 1 - 2 2 Sonunda onun canını alacak, mezara koyacak ve dilediği 

zaman da yeniden diriltecektir. 
2 3 Hayır! İnsan, Allah'ın emirlerini hiçbir zaman tam olarak 

yerine getirmemiştir. 
24 İnsan, yediklerinin nasıl oluştuğu üzerinde iyice düşünsün. 
2 5 Suyu gökten bol bol indirmekteyiz. 
2 6 Toprağı, bitkilerin yetişmesi için yarmaktayız. 

27-32. Bu sayede sizin ve hayvanlarınızın beslenmesi için ta

hıllar, üzüm bağlan, sebzeler, zeytin ağaçlan, hurmalıklar, 

ağaçlarla dolu bahçeler, meyveler ve otlar bitirmekteyiz. 
3 3 O kulakları sağır eden ses duyulduğunda... 

3 4 - 3 6 O Gün herkes, kardeşinden, anasından, babasından, 

eşinden ve çocuklarından kaçar. 
3 7 O Gün herkesin derdi başından aşkındır. 

3 8 - 3 9 O Gün kimilerinin yüzü güler, sevinç ve mutluluk içindedir. 
4 0 - 4 1 O Gün kimilerinin yüzü de toza toprağa belenmiş ve ka

rarmıştır. 
4 2 İşte onlar, hakikati inkar eden ve doğru yoldan sapan 

kimselerdir. 
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8 1 - T E K V I R S Û R E S I 

(Mekke döneminde indirilmiştir. 29 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Güneş dürüldüğünde, 
2 Yıldızlar söndürüldüğünde, 
3 Dağlar yürütüldüğünde, 
4 Doğurmak üzere olan develer terkedildiğinde, 
5 Bütün hayvanlar bir araya toplandığında, 
6 Denizler kaynatıldığında, 
7 Bedenlere can verildiğinde, 

8 9 Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarına hangi suçtan 

dolayı öldürüldükleri sorulduğunda, 
1 0 İnsanların bütün yaptıkları ortaya konulduğunda, 
1 1 Gök varıldığında, 
1 2 Cehennem alevlendirildiğinde, 
1 3 Cennet yaklaştırıldığında, 
1 4 Herkes kendisi için ne yaptığını görecektir. 

15-18. Gündüzleri görünmeyip geceleri görünen yıldızlara, sona 

eren geceye ve ağaran sabaha andolsun ki, 

19-20. Bu Kur'an, egemenlik koltuğunun sahibi katında büyük 

bir itibara sahip, güçlü ve değerli bir elçinin getirdiği bir 

mesajdır. 
2 1 Uyulması gereken ve güvenilir birinin sözüdür. 
2 2 Arkadaşınız deli değildir. 
2 3 Doğrusu o, onu apaçık ufukta görmüştür. 
2 4 İnsanın kavrayış alanı dışında olup da kendisine bildiri

lenleri sizden gizlemez. 
2 5 Bu Kur'an, Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın sözü 

değildir. 
2 6 Öyleyse nereye gidiyorsunuz? 

27-28. Bu mesaj, aranızdan doğru yola yönelmek isteyen herkes 

için bir öğüttür. 
2 9 Ama âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz onu iste

yemezsiniz. 
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82- ÎNFİTÂR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 19 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Gök yarıldığında, 
2 Yıldızlar parçalandığında, 
3 Denizler coşturulduğunda, 
4 Mezardakiler diriltildiğinde, 
5 Herkes, ilerisi için neler yaptığını ve neleri ihmal ettiğini 

anlayacaktır. 
6 - 8 Ey insan! Seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak 

şekillendiren, tabiatını dengeli bir biçimde oluşturan ve 

seni dilediği gibi düzenleyen kerem sahibi Rabbinden 

uzaklaşmanın sebebi nedir? 
9 Hayır! Siz, hesaba çekileceğinizi önemsemiyorsunuz. 

1 0 - 1 2 Oysa sizi gözetleyip, bütün yaptıklarınızı kaydeden değer

li yazıcılar var. 
1 3 - 1 6 Hesap Günü iyiler nimet içinde, kötülür de yakıcı ateş 

içinde olacaklar ve oradan kurtulamayacaklar. 
1 7 - 1 8 Hesap Günü'nün ne olduğunu bilir misin? Yine, Hesap 

Günü'nün ne olduğunu bilir misin? 
19 O Gün kimsenin başkasına faydası dokunmaz. Çünkü o 

Gün egemen olan sadece Allah'tır. 

83- MUTAFFİFÎN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 36 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Eksik ölçüp tartanların vay haline! 
2 Onlar, kendi alacaklarını tam isterler. 
3 Başkalarına vereceklerini ise eksik verirler. 

4 - 6 Onlar, herkesin âlemlerin Rabbinin huzurunda toplana

cağı o korkunç Gün'de diriltilip hesaba çekileceklerine 

inanmıyorlar mı? 
7 Hayır! Kötü insanların bütün yaptıktan siccîndedir. 
8 Siccînin ne olduğunu bilir misin? 
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9 O, tam olarak tutulmuş bir kayıttır. 
1 0 - 1 1 Hesap Günü'nü yalanlayanların o Gün vay haline! 

12 Oysa onu, sınırı aşan ve günaha batanlardan başkası ya

lanlamaz. 
13 Âyetlerimiz ona okunduğu zaman: "Bunlar eskilerin ma¬ 

salları" der. 
14 Hayır, yaptıkları kötülüklerden dolayı onların kalbi pas 

tutmuştur. 

15-16. Onlar o Gün Rablerinin nimetinden mahrum bırakılacak 

ve yakıcı ateşe atılacaklar. 
17 Onlara: "İşte bu, sizin yalanladığınız şey" denecek. 
18 İyi kimselerin yaptıklan da illiyyîndedir. 
19 İlliyyînin ne olduğunu bilir misin? 
20 O, tam olarak tutulmuş bir kayıttır. 
21 Onu sadece Allah'a yakın olanlar görebilir. 
22 İyi kimseler cennette nimet içindedirler. 
23 Koltuklara oturarak etrafı seyrederler. 
24 Onları, yüzlerindeki sevinç parıltısından tanırsın. 

25-26. Onlara, mühür vurulmuş, misk kokusu saçan saf içkiler 

sunulur. Öyleyse değerli şeyler için yarışanlar bunu he

deflesinler. 
27 28 O içkiler, Allah'a yakın olanların içeceği, değerli kaynak

lardan doldurulmuştur. 

29-30. Günahkarlar, iman edenlerle karşılaştıklarında birbirleri

ne göz kırparak onlarla alay ederlerdi. 
31 Kendileri gibi düşünen insanların yanma vardıklarında 

onlardan bahsedip eğlenirlerdi. 
32 İman edenleri gördüklerinde: "Bunlar doğru yoldan sap

mış" derlerdi. 
33 Oysa onların görevi iman edenleri gözetlemek değildi. 
34 Bu Gün de iman edenler kâfirlere gülecek. 

35-36. Konuklara oturup etrafı seyredecekler ve: "Kâfirler, yap-

tıklarının karşılığını böyle mi çekiyor?" diyecekler. 
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84- İNŞÎKAK SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 25 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 2 Gök, Rabbinin emrine boyun eğerek varıldığı; 
3 - 5 Yer, Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz olduğu ve 

içindekileri boşalttığı zaman... 
6 Ey insan! Doğrusu sen, Rabbine kavuşuncaya kadar ça

lışıp çabalarsın, sonunda O'na kavuşursun. 
7-9 Amel defteri sağ eline verilen kimse kolay bir şekilde hesa

ba çekilecek ve sevinerek taraftarlarının arasına dönecektir. 

10-12. AMEL defteri arkasından verilen kimse ise yok olmak iste

yecek, ama yakıcı ateşe atılacaktır. 
1 3 Çünkü o, yeryüzündeyken taraftarları arasında keyif için

de yaşadı. 
1 4 Allah'a döneceğine inanmadı. 
1 5 Oysa Rabbi onun bütün yaptıklarını görmekteydi. 

ı6-19. Alaca karanlığa, geceye ve gizlediklerine, dolunay haline ge

len aya andolsun ki, siz, çeşitli aşamalardan geçeceksiniz. 
2 0 Peki, onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? 
2 1 Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar? 
2 2 Aksine, kâfirler hakikati yalanlıyorlar. 
2 3 Ama Allah onların içlerinde gizlediklerini biliyor. 
2 4 Öyleyse onlara can yakıcı azabı haber ver. 
2 5 Ancak iman edip salih amel işleyenler bunun dışındadır. 

Onlara bitmez tükenmez bir ödül vardır. 

85- BURÛC SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 22 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-3 Burçlarla dolu gökyüzüne, söz verilen Gün'e, her şeye ta

nıklık edene ve tanıklık edilene andolsun. 
4 - 7 Ateşle dolu çukurlar hazırlayıp, çevresine oturarak iman 

edenlere yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın! 
8 - 9 İman edenlere işkence etmelerinin nedeni, onların sade

ce, kudret sahibi, her türlü övgüye layık ve her şeye şahit 

olan Allah'a iman etmeleridir. 
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1 0 İman eden erkek ve kadınlara işkence edip de yaptıkları

na pişman olmayanlar yakıcı azaba, cehennem azabına 

uğrayacaklardır. 
1 1 İman edip salih amel işleyenler ise, içlerinden sular akan 

cennetlere gireceklerdir. İşte en büyük kazanç budur. 
1 2 Doğrusu Rabbin, çok şiddetli cezalandırır. 
1 3 İnsanı yoktan yaratan, öldükten sonra da yeniden dirilte

cek olan O'dur. 
1 4 Çok bağışlayıcıdır, çok sever. 
1 5 Yüce egemenlik koltuğunun sahibidir. 
1 6 Dilediğini yapar. 

17-18. Firavun'un ordusunun ve Semûd kavminin başına geleni 

duydun mu? 
1 9 Ama kâfirler hakikati ısrarla yalanlıyor. 
2 0 Allah onları her yönden kuşatmıştır, ama onlar farkında 

değildir. 
2 1 Hayır! Bu Kur'an, çok yüce bir mesajdır. 
2 2 Sağlam bir şekilde korunmaktadır. 

8 6 - T A R I K SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 17 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Göklere ve karanlıkta gelene andolsun. 
2 Karanlıkta gelenin ne olduğunu bilir misin? 
3 O, karanlığı delen parlak bir ışıktır. 
4 Herkesi mutlaka bir gözeten vardır. 
5 Öyleyse insan hangi şeyden yaratıldığını iyi düşünsün. 

6 - 7 O erkeğin beli ile kadının leğen kemiği arasından çıkan 

spermalı bir sıvıdan yaratılmıştır. 
8 Öyleyse insanı yoktan yaratanın onu yeniden diriltmeye 

de gücü yeter. 
9 1 0 Bütün sırların ortaya serildiği Gün, insanın ne dayanacak 

gücü, ne de yardımcısı vardır. 
1 1 1 2 Dönüp duran göklere ve yarılıp bitkiler çıkaran yere an

dolsun ki, 
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13-14. Bu Kur'an, doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür, önemsiz 

bir mesaj değildir. 
1 5 Doğrusu onlar bir sürü plan kuruyorlar. 
1 6 Ben de planlarını boşa çıkarıyorum. 
17 Öyleyse kafirlere biraz süre ver, dilediklerini yapsınlar. 

87- A'LÂ SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 19 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 5 Herşeyi yaratan, varoluş amacına uygun biçimler veren, 

özelliklerini belirleyen ve hedefine yönelten, yemyeşil bit

kiler bitiren, sonunda da onları kurumuş çer çöpe çeviren 

ulu Rabbinin yüceliğini göster. 
6 7 Sana öğreteceğiz ve Allah dilemedikçe hiçbirini unutma

yacaksın. Çünkü O, açığı da, gizliyi de bilir. 
8 Seni en kolay yola ulaştıracağız. 
9 Öyleyse, fayda verse de, vermese de öğüt ver. 

1 0 Allah'tan korkan öğüt alacaktır. 
1 1 - 1 3 Ondan uzaklaşan zavallı ise, büyük bir ateşe atılacak ve 

orada ne ölüp kurtulacak, ne de rahat yüzü görecektir. 
1 4 - 1 5 Arınan, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden ise kurtu

lacaktır. 
1 6 Hayır! Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 
1 7 Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve süreklidir. 

18-19. Doğrusu bu hususlar, geçmiş vahiylerde; İbrahim ve Mu

sa'ya indirilen vahiylerde de bildirilmiştir. 

88- ĞÂŞİYE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 26 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Herşeyi kuşatacak olan felaketten haberin var mı? 
2 O Gün kimilerinin yüzünü korku bürür. 

3 5 Kavurucu bir ateşe girecekleri ve kaynar sular içecekleri 

için yıkılmış, çırpınmaktan bitkin düşmüşlerdir. 
6 7 Kuru dikenden başka yiyecekleri yoktur. Ama o diken ne 

besler, ne açlığı giderir. 
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8 - 1 1 O Gün kimilerinin yüzü de, boş laf işitmeyecekleri harika 

cennetlerde, yaptıklarının karşılığını aldıklarından dolayı 

parıldar. 
1 2 - 1 6 Orada sürekli akan kaynaklar, yüksek koltuklar, doldu

rulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş 

halılar vardır. 

17-2o. Peki onlar, bulutların nasıl oluşturulduğunu, göklerin 

nasıl yükseltildiğini, dağların nasıl dikildiğini ve yerin na

sıl yayıldığını hiç düşünmüyorlar mı? 

21-22. Öyleyse onları uyar, çünkü sen sadece bir uyarıcısın; 

iman etmeleri için onları zorlayamazsın. 
2 3 - 2 4 Kim yüz çevirir ve hakikati inkar ederse, Allah onu en çe

tin azaba uğratacaktır. 

25-26. Onlar sonunda mutlaka Bize dönecekler, Biz de onları he

saba çekeceğiz. 

89- F E C R SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 30 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 4 Şafağa, on geceye, çok olana, Tek olana ve geçip giden ge

ceye andolsun. 
5 Akıl sahipleri için bunlarda inandırıcı deliller yok mudur? 

6 - 1 0 Rabbinin Âd kavmine; o topraklarda bir benzeri daha gö

rülmemiş kuvvetli İrem halkına, vadilerde kayaları oyan 

Semud kavmine ve sarsılmaz sanılan bir güç sahibi Fira-

vun'a ne yaptığını bilmez misin? 
1 1 - 1 2 Çünkü hepsi de ülkelerinde azmış, oraları fesada boğ

muşlardı. 
1 3 - 1 4 Bu yüzden Rabbin onları şiddetli bir azaba uğrattı. Çün

kü Rabbin her şeyi gözetlemekteydi. 
1 5 - 1 6 Rabbi, insanı, ikram edip nimet vererek sınarsa, "Rabbim 

bana çok cömert davrandı der. Rızkım belli bir ölçüye göre 

vererek denediğinde ise, "Rabbim beni küçük düşürdü" der. 
1 7 2 0 Hayır, hayır! Yetimlere ikram etmiyorsunuz, yoksulları 

doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz, başkalarına 

düşen mirası yiyorsunuz ve malı çok seviyorsunuz. 
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2 1 - 2 2 Yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda; Rabbi

nin hükmü gelip, melekler sıra sıra dizildiğinde... 
23 O Gün cehennem ortaya konur. İnsan o Gün her şeyi ha

tırlar, ama bu hatırlamanın ona bir faydası olmaz. 
2 4 "Yazıklar olsun bana! Keşke bu hayatım için bir hazırlık 

yapsaydım" der. 

25-26. O Gün kimse O'nun gibi azap edemez, Onun vuracağı ba

ğı da kimse vuramaz. 

27-30. Ama O, erdemli kimselere: "Ey huzura ermiş olan kişi! O 

senden, sen de O'ndan razı olmuş olarak Rabbine dön! 

Kullarımın arasına ve cennetime gir" diyecek. 

90- BELED SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 20 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 3 Yaşadığın bu yurda, ana-babaya ve çocuklarına yemin 

ederim. 
4 Doğrusu Biz insanı, hayatı sıkıntı ve zorluk içinde geçe

cek biçimde yarattık. 
5 Yoksa o, kendisine egemen olan bir gücün olmadığım mı 

sanıyor? 
6 "Ben, hesabı tutulamayacak kadar çok servet tükettim" 

diye övünüp duruyor. 
7 Peki o, hiçbir güce karşı sorumlu olmadığını mı sanıyor? 

8 - 1 0 Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak verip, anasının meme

lerine yöneltmedik mi? 
11 Ama o sarp yokuşa tırmanamadı. 
1 2 Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? 

1 3 - 1 7 Birini kölelikten kurtarmak, dara düştüğü zaman kimsesiz 

bir yakını veya toprağa belenmiş bir yoksulu doyurmak ve 

iman edip, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye etmektir. 
1 8 İşte onlar değerli kimselerdir. 
1 9 Âyetlerimizi yalanlayanlar da değersiz kimselerdir. 
2 0 Onları her yönden alev saracaktır. 
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91- ŞEMS SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 15 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Güneşe ve ışığına, 
2 O ışığı yansıtan aya, 
3 Yeryüzünün aydınlandığı zamana; gündüze, 
4 Karardığı zamana; geceye, 
5 Gökyüzüne ve onun yapısına, 
6 Yeryüzüne ve onun yaşamaya elverişli duruma getirilmesine, 
7 İnsana ve onun biçimlendirilmesine, 
8 Onun, kötü işler yapabilme veya Allah'a karşı gelmekten 

çekinme yeteneğiyle donatılmasına andolsun ki, 
9 - 1 0 Kendini arındıran kurtulacak, kirleten de mahvolacaktır. 

11 Semûd kavmi, azgınlığından dolayı bu hakikati yalan saydı. 
1 2 - 1 3 En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın elçisi onlara: "Al

lah'ın devesini bırakın, suyunu içsin" demişti. 
1 4 Ama onlar elçiyi dinlemeyip deveyi boğazladılar. Rableri 

de bu günahlarından dolayı onları yerle bir etti. 
1 5 Çünkü O, yaptığı işin sonucundan korkmaz. 

92- LEYL SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 21 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Havanın karardığı zamana; geceye, 
2 Aydınlandığı zamana; gündüze, 
3 Erkeğin ve dişinin yaratılışına andolsun ki, 
4 Sizin yaptıklarınız çok çeşitlidir. 

5 - 7 Kim ihtiyacı olanlara yardım eder, Allah'a karşı gelmekten 

çekinir ve en güzeli tasdik ederse, onu en kolay yola ulaş

tıracağız. 
8 - 1 0 Kim cimrilik eder, kendini yeterli görür ve en güzeli yalan 

sayarsa, ona da sıkıntıya sokacak yolu kolaylaştıracağız. 
1 1 Bakalım, öldüğü zaman serveti ona fayda sağlayacak mı? 
1 2 Bize düşen, doğru yolu göstermektir. 
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1 3 Âhirette de, dünyada da herşeye egemen olan Biziz. 
14 Sizi, alevler saçan ateşe karşı uyarıyorum. 

1 5 - 1 8 Hakikati yalanlayıp ondan yüz çeviren azgınlar oraya atı

lacak; Allah'a karşı gelmekten çekinip arınmak için serve

tini başkaları için harcayanlar da ondan uzak tutulacak. 

19 20. Ama o bunu, kimseden bir karşılık beklemeden, ancak 

yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yapar. 
2 1 Zamanı gelince, onlar da memnun olacak. 

93- DUHÂ SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 11 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 2 Kuşluk vaktine ve karanlık çöktüğü zaman geceye andol

sun ki, 
3 Rabbin seni ne unuttu, ne de sana kırıldı. 
4 Sonraki hayatın, şimdikinden daha iyi olacak. 
5 İleride Rabbin sana bağışta bulunacak ve seni memnun 

edecek. 
6 O seni kimsesiz bulup korumadı mı? 
7 Yolunu şaşırmış görüp, doğru yola ulaştırmadı mı? 
8 Yoksul bulup zengin etmedi mi? 
9 Öyleyse kimsesi olmayanlara haksızlık yapma! 

1 0 Yardım isteyenlere kötü davranma! 
1 1 Ve her zaman Rabbinin nimetlerini an! 

94- ŞERH SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 3 Biz, belini büken yükü indirerek içini ferahlatmadık mı? 
4 Değerini yükseltmedik mi? 
5 Doğrusu her zorluğun ardından bir kolaylık gelir. 
6 Evet, her zorluğun ardından bir kolaylık gelir. 
7 Öyleyse bir işi bitirdiğinde başka bir işe koyul. 
8 Ve sadece Rabbine yönel. 
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95-TİN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 3 İncire, zeytine, Sina Dağı'na ve bu güvenli yöreye andol-

sun ki, 
4 5 Biz, insanı en güzel şekilde yaratıyor, sonra da onu en 

aşağı seviyeye indiriyoruz. 
6 Ancak iman edip sâlih ameller işleyenler bunun dışında

dır. Onlar, kesintisiz bir ödül kazanacaklardır. 
7 Buna rağmen dini neden yalanlıyorsun? 
8 Yoksa en âdil hükmeden Allah değil mi? 

96-ALAK SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 19 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

Her şeyi yaratan, insanı da bir yumurta hücresinden ya

ratan, ona yazma yeteneği veren ve bilmediklerini öğreten 

sonsuz kerem sahibi Rabbinin adına duyur. 

Doğrusu insan, kendini yeterli gördüğü zaman azar. 

Ama sonunda herkes Rabbine dönecektir. 

Allah'a kulluk eden birini engellemeye çalışanı gördün mü? 

Hiç düşündün mü? O ister doğru yolda olsun ve Allah'a 

karşı gelmekten çekinmeyi tavsiye etsin, isterse yalanlasın 

ve yüz çevirsin, Allah'ın herşeyi gördüğünü bilmiyor mu? 

Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, onu yalancı ve günah

kar perçeminden yakalayıp sürükleriz. 

O zaman adamlarını çağırsın bakalım. 

Biz de azap güçlerini çağırırız. 

Hayır! Ona uyma, Allah'a secde et ve O'na yaklaş. 

97-KADİR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 5 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Doğrusu Biz bu Kur'an'ı kadir gecesinde indirmeye başladık. 
2 Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? 
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3 Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 
4 5 O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle bölük bölük 

inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar herkes için 

esenlik hüküm sürer. 

98- BEYYİNE SÛRESİ 
(Medine döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 3 Kitap Ehli'nin ve Allah'a ortak koşanların bir kısmı, bir el

çi onlara Allah katından, içinde dosdoğru hükümler bu

lunan ve hiçbir şüphe taşımayan vahiyler getirdiği halde 

küfürlerinden vazgeçmediler. 
4 Kitap Ehli, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ay

rılığa düştüler. 
5 Oysa onlara, samimiyetle ve ortak koşmadan sadece Al

lah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermele

ri emredilmişti. Çünkü dosdoğru din budur. 
6 Kitap Ehli'nden ve Allah'a ortak koşanlardan küfürlerin

de ısrar edenler temelli cehennemde kalacaklardır. İşte en 

kötü yaratıklar onlardır. 
7 İman edip sâlih amel işleyenler ise en hayırlı yaratıklardır. 
8 Rableri onları, temelli kalacaklan, içlerinden sular akan 

sonsuz nimet cennetleriyle ödüllendirecektir. Allah onlar

dan razı olmuştur, onlar da Allah'tan. İşte Rabbinden 

hakkıyla çekinenin ödülü budur. 

99-ZİLZÂL SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 3 Yeryüzü şiddetle sarsıldığı ve ağırlıklarını attığı zaman, 

insan: "Buna ne oluyor?" der. 
4 5 O Gün yer, Rabbinin emrine uyarak bütün haberlerini or

taya döker. 
6 O Gün insanlar, yaptıklarının karşılığını görmek için tek 

tek hesap yerine gelir. 
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7 Kim zerre kadar iyilik yapmışsa, onun karşılığını görür. 
8 Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını görür. 

100- ÂDÎYÂT SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 11 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-6 Nefes nefese koşanlara, kıvılcımlar saçanlara, seher vakti 

baskın yapanlara, tozu dumana katanlara ve düşman 

saflarına dalanlara andolsun ki, insan, Rabbine karşı çok 

nankördür. 
7 Kendisi de buna şahittir. 
8 Çünkü insan mala çok düşkündür. 

9 - 1 0 Yoksa o, kabirlerdekilerin diriltileceğini ve insanların kalp

lerinde olan her şeyin ortaya konacağını bilmiyor mu? 
11 Rableri o Gün, onların bütün yaptıklarından haberi oldu

ğunu gösterecektir. 

101-KÂRİA SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 11 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Birdenbire gelecek olan felaket... 
2 Birdenbire gelecek olan felaket nedir? 
3 Birdenbire gelecek olan felâketin ne olduğunu bilir misin? 
4 O Gün insanlar, ateşin etrafında uçuşan kelebeklere benzer. 
5 Dağlar da atılmış yün gibi olur. 

6 - 7 Kimin sevabı ağır gelirse, işte o, mutlu bir şekilde yaşayacak, 
8-9 Kimin günahı ağır gelirse, o da bir çukura atılacaktır. 

1 0 Onun ne olduğunu bilir misin? 
1 1 O, yakıp kavuran ateşle dolu bir çukurdur. 

102- TEKÂSÜR SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-2 Servet biriktirme hırsına o kadar kapıldınız ki, ölünceye 

kadar bundan kurtulamadınız. 
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3 Ama yakında anlayacaksınız. 
4 Hayır, hayır! Yakında anlayacaksınız. 

5 - 6 Hayır! Kesin bilgi sahibi olsaydınız, yakıcı ateşi mutlaka 

görürdünüz. 
7 Ama onu mutlaka göreceksiniz. 
8 Ve o Gün, size verilen her nimetten mutlaka sorguya çe

kileceksiniz. 

103- A S R SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 3 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 3 Geçen zaman, iman edip salih ameller işleyen, birbirleri

ne hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındaki insanların 

ziyan içinde olduklarını göstermektedir. 

104- HÜMEZE SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 9 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 - 2 İnsanlan çekiştirip alay edenin, serveti yığıp sayanın vay 

haline! 
3 O, servetinin kendisini ölümsüz kılacağını zanneder. 
4 Hayır! O, yakıp kavuran bir azaba atılacaktır. 
5 Yakıp kavuran azabın ne olduğunu bilir misin? 

6 - 7 O, insanın içine işleyen, Allah'ın yaktığı ateştir. 
8 - 9 Onları, sayısız sütun arasında her yönden kuşatacaktır. 

105-FİL SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 5 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Rabbinin, fillerle gelen orduya ne yaptığını bilmiyor musun? 
2 - 4 Üzerlerine uçan varlıklar gönderip, takdir edilen azaba 

uğratarak onların planlarını bozmadı mı? 
5 Sonunda onları, sapının dibine kadar yenilen bir ekine 

benzetti. 
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106- KUREYŞ SURESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 4 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1-4 Kureyşliler, kışın ve yazın yaptıkları yolculukların güven

liğini sağlayarak kendilerini açlıktan kurtaran ve her tür

lü tehlikeden koruyan Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. 

107- MÂÛN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 7 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Dini yalan sayanın kim olduğunu bilir misin? 
2-3 İşte o, yetimi itip kakar, yoksulun ihtiyaçlarıyla ilgilen

mez. 
4-5 Namazı niçin kıldıklarını bilmeyenlerin vay haline! 
6-7 Onlar ancak gösteriş yaparlar ve en küçük bir yardımı bi

le esirgerler. 

108-KEVSER SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 3 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Doğrusu Biz sana bol nimet verdik. 
3 Öyleyse sadece Rabbin için namaz kıl ve sadece Rabbin 

için kurban kes. 
3 Sana kin besleyen, hiçbir güzellikten nasiplenemiyecektir. 

109- KÂFİRÛN SÛRESİ 
(Mekke döneminde indirilmiştir. 6 âyettir.) 

Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 De ki: "Ey kâfirler! 
2 Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem, 
3 Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz. 
4 Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceğim, 
5 Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmeyeceksiniz. 
6 Sizin dininiz size, benim dinim bana." 
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ı ı o - N A S R S Û R E S I 

(Medine döneminde indirilmiştir. 3 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Allah'ın yardımıyla zafer kazandığın zaman, 
2 İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini görürsün. 
3 İşte o zaman, Rabbinin yüceliğini göster ve O'ndan bağış

lanma dile. Çünkü O, tövbeleri her zaman kabul eder. 

1 1 1 - M E S E D S Û R E S I 

(Mekke döneminde indirilmiştir. 5 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendisi de kahrolsun! 
2-5 Nitekim serveti de, kazandıkları da ona hiçbir fayda sağ

lamayacak ve çirkin söylentiler yayan kötü huylu karısıy

la alevler saçan bir ateşe atılacak. 

1 1 2 - I H L A S S Û R E S I 

(Mekke döneminde indirilmiştir. 4 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 De ki: "Allah birdir. 
2 Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, 
3 Doğurmamış ve doğmamıştır. 
4 Hiçbir şey de O'nun dengi değildir." 

1 1 3 - F E L A K S Û R E S I 

(İndiği dönem belirsizdir. 5 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 5 Deki: "O'nun yarattıklarının şerrinden, basan karanlığın 

şerrinden, karanlık işler çevirenlerin şerrinden ve kıskandı

ğı zaman kıskancın şerrinden herşeyin Rabbine sığınırım." 

1 1 4 - N Â S S Û R E S I 

(İndiği dönem belirsizdir. 6 âyettir.) 
Rahmeti sonsuz ve sürekli olan Allah'ın adıyla 

1 6 De ki: "İnsanların aklına kötü şeyler getirerek onları ayar-

tan sinsi varlıkların; gizli güçlerin ve insanların şerrinden, 

insanların Rabbine, yöneticisine ve ilahına sığınırım." 



SÛRELERİN TERTİP SIRASINA GÖRE FİHRİSTİ 

Sûre 
İsmi 

Nüzul 
Sırası 

Sayfa 
No. 

1- Fatiha 5 11 
2- Bakara 87 11 
3- Âl-i İmrân 89 44 
4- Nisa 92 63 
5- Maide 112 83 
6- En'am 55 98 
7- Araf 39 114 
8- Enfal 88 133 
9- Tövbe 113 140 
10- Yûnus 51 155 
11-Hûd 52 165 
12- Yûsuf 53 176 
13- Ra'd 96 186 
14- İbrahim 72 191 
15- Hicr 54 196 
16- Nahl 70 200 
17- İsrâ 50 210 
18- Kehf 69 219 
19- Meryem 44 228 
20- Tâhâ 45 235 
21- Enbiyâ 73 243 
22- Hac 103 251 
23- Mü'nıinûn 74 258 
24- Nûr 102 264 
25- Furkân 42 271 
26- Şuarâ 47 277 
27- Nemi 48 286 
28- Kasas 49 293 
29- Ankebût 85 301 
30- Rûm 84 306 
31- Lokman 57 311 
32- Secde 75 315 
33- Ahzap 90 317 
34- Sebe 58 324 
35- Fâtır 43 329 
36- Yâ-sin 41 333 
37- Sâffât 56 338 

Sûre 
İsmi 

Nüzul 
Sırası 

Sayfa 
No. 

38- Sâd 38 344 
39- Zümer 59 349 
40- Mümin 60 356 
41- Fussilet 61 363 
42- Şûra 62 368 
43- Zuhruf 63 372 
44- Duhan 64 378 
45- Câsiye 65 380 
46- Ahkâf 66 383 
47- Muhammed 95 387 
48- Fetih 111 391 
49- Hucurat 106 394 
50-Kaf 34 396 
51-Zâriyat 67 398 
52-Tur 76 401 
53- Necm 23 404 
54- Kamer 37 406 
55- Rahman 97 409 
56- Vakıa 46 412 
57- Hadîd 94 415 
58- Mücâdele 105 418 
59- Haşr 101 421 
60- Mûmtehine 91 424 
61-Saff 109 426 
62- Cum'a 110 427 
63- Münâfıkun 104 428 
64- Teğâbün 108 429 
65- Talak 99 431 
66- Tahrim 107 433 
67- Mülk 77 434 
68- Kalem 2 437 
69- Hakka 78 439 
70- Meâric 79 441 
71- Nûh 71 442 
72- Cin 40 442 
73- Müzzemmil 

3
 445 



474 Kur'ân-ı Kerim Türkçe Çeviri 

Sûre 
İsmi 

Nüzul 
Sırası 

Sayfa 
No. 

74- Müddessir 4 447 
75- Kıyamet 31 448 
76- İnsan 98 449 
77- Mürselât 33 451 
78- Nebe 80 453 
79- Naziât 81 454 
80- Abese 24 455 
81- Tekvir 7 457 
82- İnfıtar 82 458 
83- Mutaffifm 86 458 
84- İnşikak 83 460 
85- Burûc 27 460 
86- Tank 36 461 
87- A'lâ 8 462 
88- Ğâşiye 68 462 
89- Fecr 10 463 
90- Beled 35 464 
91- Şems 26 465 
92- Leyi 9 465 
93- Duhâ 11 466 
94- Şerh 12 466 

Sûre 
İsmi 

Nüzul 
Sırası 

Sayfa 
No. 

95- Tin 28 467 
96- Alak 1 467 
97- Kadr 25 467 
98- Beyyine 100 468 
99- Zilzâl 93 468 
100- Âdiyat 14 469 
101- Karia 30 469 
102- Tekâsür 16 469 
103- Asr 13 470 
104- Hümeze 32 470 
105- Fil 19 470 
106- Kureyş 29 471 
107- Mâ'un 17 471 
108- Kevser 15 471 
109- Kâfinin 18 471 
110-Nasr 114 472 
111-Mesed 6 472 
112- İhlas 22 472 
113-Felak 20 472 
114- Nâs 21 472 



SÛRELERİN ALFABETİK FİHRİSTİ 

Sûre Sûre Ayet Sayfa 

İsmi No. Sayısı No. 

-A-

Abese 80 42 455 
Âdiyat 100 11 469 
Ahkaf 46 35 383 
Ahzap 33 73 317 
Alâ 87 19 462 
Alâk 96 19 467 
Â-li İmrân 3 200 44 
Ankebut 29 69 301 
Araf 7 206 114 
Asr 103 3 470 

-B-
Bakara 2 286 11 
Beled 90 20 464 
Beyyine 98 8 468 
Burûc 85 22 460 

-C-
Câsiye 45 37 380 
Cin 72 28 443 
Cuma 62 11 427 

-D-
Duhâ 93 11 466 
Duhan 44 59 378 

-E-
En'am 6 165 98 
Enbiya 21 112 243 
Enfâl 8 75 133 

-F-
Fâtiha 1 7 11 
Fâtır 35 45 329 
Fecr 89 30 463 
Felak 113 5 472 
Fetih 48 29 391 
Fil 105 5 470 
Furkân 25 77 271 
Fussilet 41 54 363 

Sûre Sûre Ayet Sayfa 

İsmi No. Sayısı No. 

-Ğ-
Gaşiye 88 26 462 

-H-
Hac 22 78 251 
Hadîd 57 29 415 
Hakka 69 52 439 
Haşr 59 24 421 
Hicr 15 99 196 
Hucurât 49 18 394 
Hûd 11 123 165 
Hümeze 

t 
104 9 470 

-Jr 

İbrahim 14 52 191 
İhlas 112 4 472 
İnfıtâr 82 19 458 
İnsan 76 31 449 
İnşikak 84 25 460 
İsrâ 17 111 210 

-K-
Karia 101 11 469 
Kadir 97 5 467 
Kaf 50 45 396 
Kâfinin 109 6 471 
Kalem 68 52 437 
Kamer 54 55 406 
Kasas 28 88 293 
Kehf 18 110 219 
Kevser 108 3 471 
Kıyamet 75 40 448 
Kureyş 106 4 471 

-L-
Leyi 92 21 465 
Lokman 31 34 311 
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Sûre 
İsmi 

Sûre 
No. 

Ayet 
Sayısı 

Sayfa 
No. 

-M-

Mâide 5 120 83 
Maun 107 7 471 
Meâric 70 44 441 
Meryem 19 98 228 
Mesed 111 5 472 
Muhammed 47 38 387 
Mutaffifin 83 36 458 
Mücâdele 58 22 418 
Müddessir 74 56 447 
Mülk 67 30 434 
Mümin 40 85 356 
Mü'minûn 23 118 258 
Mümtehine 60 13 424 
Münâfıkun 63 11 428 
Mürselât 77 50 451 
Müzzemmil 73 20 445 

-N-
Nahl 16 128 200 
Nâs 114 6 472 
Nasr 110 

co 472 
Nâziât 79 46 454 
Nebe 78 40 453 
Necm 53 62 404 
Nemi 27 93 286 
Nisa 4 176 63 
Nûh 71 28 442 
Nûr 24 64 264 

-R-
Ra'd 13 43 186 
Rahman 55 78 409 
Rûm 30 60 306 

Kur'ân-ı Kerim Türkçe Çeviri 

Sûre 
İsmi 

Sûre 
No. 

Ayet 
Sayısı 

Sayfa 
No. 

-s-
Sâd 38 88 344 
Saf 61 14 426 
Sâffat 37 182 338 
Sebe 34 54 324 
Secde 32 30 315 

-ş-
Şems 91 15 465 
Şerh 94 8 466 
Şuarâ 26 227 277 
Şûra 42 53 368 

-T-
Tâ-hâ 20 135 235 
Tahrim 66 12 433 
Talak 65 12 431 
Tank 86 17 461 
Tegâbün 64 18 429 
Tekâsür 102 8 469 
Tekvir 81 19 457 
Tövbe 9 129 140 
Tın 95 8 467 
Tûr 52 49 401 

-V-
Vâkıa 56 96 412 

-Y-
Yâ-sîn 36 83 333 
Yûnus 10 109 155 
Yusuf 12 111 176 

-Z-
Zâriyât 51 60 398 
Zilzâl 99 8 468 
Zuhruf 43 89 372 
Zümer 39 75 349 



SÛRELERİN NÜZUL SIRASINA GÖRE FİHRİSTİ 

Nüzul Sûre Mushaf Sayfa Nüzul Sûre Mushaf Sayfa 
No. İsmi Tertip no. No. No. İsmi Tertip no. No. 

1 Alak 96 467 36 Tank 86 461 
2 Kalem 68 437 37 Kamer 54 406 
3 Müzzemmil 73 445 38 Sâd 38 344 
4 Müddessir 74 447 39 Araf 7 114 
5 Fatiha 1 11 40 Cin 72 443 
6 Mesed 111 472 41 Yâ-sîn 36 333 
7 Tekvir 81 457 42 Furkân 25 271 
8 A'lâ 87 462 43 Fâür 35 329 
9 Leyi 92 465 44 Meryem 19 228 
10 Fecr 89 463 45 Tâ-hâ 20 235 
11 Duhâ 93 466 46 Vakıa 56 412 
12 Şerh 94 466 47 Şuarâ 26 277 
13 Asr 103 470 48 Nemi 27 286 
14 Âdiyât 100 469 49 Kasas 28 293 
15 Kevser 108 471 50 Isrâ 17 210 
16 Tekâsür 102 469 51 Yûnus 10 155 
17 Mâûn 107 471 52 Hûd 11 165 
18 Kâfinin 109 471 53 Yûsuf 12 176 
19 Fil 105 470 54 Hicr 15 196 
20 Felak 113 472 55 En'âm 6 98 
21 Nâs 114 472 56 Sâffât 37 338 
22 İhlas 112 472 57 Lokman 31 311 
23 Necm 53 404 58 Sebe 34 324 
24 Abese 80 455 59 Zümer 39 349 
25 Kadir 97 467 60 Mü'min 40 356 
26 Şems 91 465 61 Fussilet 41 363 
27 Burûc 85 460 62 Şûra 42 368 
28 Tîn 95 467 63 Zuhruf 43 372 
29 Kureyş 106 471 64 Duhân 44 378 
30 Kâriâ 101 469 65 Câsiye 45 380 
31 Kıyamet 75 448 66 Ahkâf 46 383 
32 Hümeze 104 470 67 Zâriyât 51 398 
33 Mürselât 77 451 68 Ğâşiye 88 462 
34 Kâf 50 396 69 Kehf 18 219 
35 Beled 90 464 70 Nahl 16 200 
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Nüzul 

No. 

Sûre Mushaf 

İsmi Tertip no. 

Sayfa 

No. 

Nüzul 

No. 

Sûre 

İsmi 

Mushaf 

Tertip no 

Sayfa 

No. 

71 Nuh 71 442 93 Zilzâl 99 468 
72 İbrahim 14 191 94 Hadîd 57 415 
73 Enbiyâ 21 243 95 Muhammed 47 387 
74 Mü'minûn 23 258 96 Ra'd 13 186 
75 Secde 32 315 97 Rahman 55 409 
76 Tür 52 401 98 İnşân 76 449 
77 Mülk 67 434 99 Talâk 65 431 
78 Hakka 69 439 100 Beyyine 98 468 
79 Meâric 70 441 101 Haşr 59 421 
80 Nebe 78 453 102 Nûr 24 264 
81 Nâziât 79 454 103 Hacc 22 251 
82 İnfıtâr 82 458 104 Münafikûn 63 428 
83 İnşikâk 84 460 105 Mücâdele 58 418 
84 Rûm 30 306 106 Hucurât 49 394 
85 Ankebût 29 301 107 Tahrim 66 433 
86 Mutaffifîn 83 458 108 Teğâbûn 64 429 
87 Bakara 2 11 109 Sâff 61 426 
88 Enfâl 8 133 110 Cuma 62 427 
89 Âl-i İmrân 3 44 111 Fetih 48 391 
90 Ahzâb 33 317 112 Mâide 5 83 
91 Mümtehine 60 424 113 Tövbe 9 140 
92 Nisa 4 63 114 Nasr 110 472 
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2. Tabiatın Düzeni 
87/2-3; 50/6; 54/49-50; 25/1-2; 25/45-46; 25/53; 25/61; 
35/13; 20/50; 27/88; 17/12; 10/5; 15/16-23; 6/96; 31/10; 
31/29; 39/5; 41/10-12; 42/11; 43/10-11; 45/12; 46/3; 51/20¬ 
23; 51/47- 49; 51/7-8; 14/32-33; 21/33; 23/18; 32/5-6; 67/3¬ 
5; 78/6-7; 2/189; 13/2; 55/19-21; 55/5-7; 24/43-45; 22/65; 
3. Tabiatın İnsanın Hizmetine Verilmesi 
74/11-14; 80/23-32; 77/25-27; 7/10; 7/26; 36/71-73; 25/45¬ 
50; 35/12; 20/52-55; 27/86; 28/73; 17/12; 17/66; 17/70; 10/5; 
10/67; 15/16-23; 6/99; 31/20; 40/61; 40/64; 40/79-80; 43/10¬ 
14; 45/12-13; 16/5-18; 16/80- 81; 14/32-34; 21/31; 23/18-22; 
32/27; 67/15; 78/6-16; 79/27-33; 30/48-49; 2/189; 2/22; 
2/29; 55/10-13; 22/63; 

D. İNSAN 
1. İnsanın Yaratılışı 
96/1-2; 53/45-46; 80/18-20; 75/37-39; 77/20-23; 50/16; 86/5¬ 
7; 38/71-74; 7/11; 7/189; 25/54; 35/11; 56/57-59; 15/26-31; 
6/2; 6/98; 39/6; 40/67; 42/49-50; 23/12-15; 32/7-9; 52/35; 
67/23-24; 30/54; 2/30; 4/1; 55/14; 55/3-4; 76/1-3; 76/28; 
22/5; 49/13; 64/3; 
2. insanın Donanımı 
a) İnsanın Yetenekleri 
92/1-4; 91/1-9; 95/1-6; 90/1-4; 23/78; 32/7-9; 67/23; 2/31; 
33/72; 76/2-3; 
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b) İnsanın Zaafları 
100/1- 8; 80/17; 91/7-10; 75/20-21; 17/100; 17/11; 17/67; 
17/83; 10/12; 10/21-23; 11/9; 12/53; 43/15; 16/4; 21/37; 
30/33-34; 30/36; 2/30; 3/14; 4/28; 76/27; 22/66; 
3. insanın Eceli ve Olum 
80/21- 22; 75/26-30; 50/19; 36/68; 35/11; 56/60-61; 56/83¬ 
87; 6/2; 6/61-62; 39/42; 40/67; 16/70; 21/34-35; 23/15; 
32/11; 29/57; 3/145; 3/185; 33/16-17; 4/78; 55/26; 63/11; 

E. MELEKLER 
74/30-31; 53/26; 53/5-14; 97/3- 5; 7/206; 35/1; 37/164-166; 
39/75; 40/7-9; 41/38; 42/5; 43/80; 21/26-28; 69/16; 70/4; 
82/10-12; 2/102; 2/32; 2/97-98; 13/11; 22/75; 66/6; 

F. CİNLER 
1. Genel Olarak Cinler 
72/1-15; 27/39; 15/27; 6/100; 6/128-130; 37/6-10; 34/14; 
46/29-31; 21/82; 55/15-16; 
2. iblis (eş-Şeytân) 
38/71-85; 7/11-25; 7/27; 17/61-65; 15/28-43; 18/50-51; 2/34¬ 
36; 4/118-119; 

BİLGİ 

A. İLAHİ BİLGİ 
85/21-22; 50/4; 35/11; 20/52-53; 56/77-80; 27/75; 17/4; 
17/58; 10/61; 11/6; 6/38; 6/59; 31/27; 34/3; 43/2-4; 30/56; 
57/22; 13/39; 22/70; 

B. HİKMET 
54/1-5; 19/12-14; 17/23-39; 6/89; 31/12; 43/63; 45/16; 16/125; 
2/129; 2/251; 2/269; 8/29; 3/164; 3/79; 3/81; 33/34; 4/54; 

C. GAYB BİLGİSİ 
68/47; 38/69-70; 7/187-188 72/26-28; 72/8-10; 35/38; 27/65; 
28/44-46; 10/39; 11/49; 12/3; 6/59; 37/6-10; 31/34; 34/14; 
18/26; 16/77; 52/38; 52/41- 42 67/5; 30/2-3; 3/179; 3/44; 
33/63; 9/78; 

D. BÜYÜ (SİHİR) 
113/1-5; 7/111-120; 72/6-7; 20/65-70; 2/102-103; 

E. ŞÜR 
36/69; 26/221-227; 

F. RÜYA YORUMU 
17/60; 12/21; 12/36; 12/4-6; 12/41-49; 37/102-106; 8/43; 
48/27; 
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G. BİLGİ EDİNME YOLLARI 
1. Doğru Bilginin (Üm) Kaynaklan 
a) Bilgi Kaynağı Olarak Vahiy 
96/3-5; 10/108; 10/94-95; 6/91; 39/23; 45/6; 21/18 2/147; 
3/60; 
b) Bilgi Vasıtalarını Etkin Kullanmak 
74/54- 55; 54/17, 22, 32, 40; 17/36; 6/36; 6/50; 39/17-18; 
16/78; 2/31- 33; 4/83; 49/6; 
2. Bilgisizliğin (Cehalet) Kaynaklan 
a) Sorgulama Yetersizliği fTaklit) 
aa) Çoğunluğa (Topluma) Uymak 
6/116-117; 5/100; 
ab) Atalara (Geleneğe) Uymak 
7/28; 10/78; 11/109; 37/69-70; 31/21; 43/21-22; 2/170; 
5/104- 105; 
b) Bilgi Vasıtalarını Etkin Kullanmamak 
ba) Zanna Uymak 
68/36-41; 53/23; 53/27- 28; 10/36; 10/68; 43/20; 
bb) Aklın, Arzuların Güdümüne Girmesi (Hevâya Uymak) 
74/49-51; 7/179; 28/50; 10/42 - 43; 6/119; 46/26; 52/32; 
30/29; 47/14; 22/46; 

H. BİLGİNİN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR 
7/175-178; 35/28; 28/79- 80; 11/116; 2/44; 22/54; 62/5; 5/63; 

DİN 

A. İNSANIN YARATILIŞ AMACI: DENENME (İMTİHAN) 
53/31-32; 86/1- 4; 7/172-174; 35/39; 11/118-119; 11/7; 
6/165; 6/44; 6/53; 45/22; 51/56; 18/7; 16/65-69; 16/93; 
23/114-115; 67/2; 29/1- 6; 2/155-156; 8/28; 3/186; 47/31; 
64/15; 

B. İNSANIN İKİ TEMEL TERCİHİ: İMAN VE KÜFÜR 
1. İmanı (Hidâyet) ve Küfrü (Dalâlet) Doğuran Etkenler 
a) İnsanın Kendinden Kaynaklanan Etkenler 
96/6-7; 73/19; 74/11-26; 92/4-10; 7/146; 7/172; -174; 7/176; 
7/179; 25/44; 25/62; 35/18- 22; 35/39; 17/15; 10/101; 
10/108; 10/31-32; 10/42- 43; 10/6; 10/96-97; 11/20- 21; 
12/105-106; 6/104; 6/36; 6/39; 31/20; 31/7; 39/59; 40/35; 
40/56; 40/63; 43/22 - 25; 43/40; 45/23; 18/55; 16/23-25; 
21/30; 21/32; 23/66-69; 30/52-53; 29/69; 83/14; 8/22-23; 
3/191; 4/155-158; 13/19; 22/8-9; 66/10-12; 9/124-127; 
b) Allah'ın Yol Göstermesi ve Saptırması 
92/12; 7/178; 7/186; 7/30; 7/43; 17/ 97; 17/45; 10/25; 10/32¬ 
33; 10/99-100; 6/125; 6/39; 39/22; 39/36-37; 42/44; 42/46; 
45/23; 18/57; 16/104; 16/37; 14/27; 32/13; 30/59; 29/69; 
2/257; 2/6-7; 8/23; 49/7-8; 64/11; 
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c) Çevrenin Etkisi 
7/200-202; 7/30; 36/59-62; 19/83-84; 26/72-74; 6/128-129; 
6/43; 6/66-69; 6/71; 34/ 31-33; 41/36; 43/36-37; 43/62; 
16/98-100; 14/22; 2/168-169; 3/100-101; 3/149-150; 4/120¬ 
121; 4/140; 4/89; 22/25; 22/3-4; 58/19; 37/69-70; 
2. İki Temel İnanç Grubu 
a) İnananlar (Mü'ıninler) ve Nitelikleri 
92/5-7; 103/1-3; 7/157; 25/63-69; 35/29; 27/2-3; 28/52- 55; 
17/107-109; 11/17; 11/23; 6/48; 6/82; 31/4-5; 39/33-35; 
41/33; 42/36-39; 51/15-19; 16/30; 23/1-11; 23/57-61; 70/22¬ 
35; 84/25; 29/9; 2/218; 2/277; 2/3-5; 2/62; 2/82; 8/2-4; 
3/104-106; 3/113-115; 3/134-136; 3/16-17; 3/195; 3/198; 
33/35; 4/152 4/162; 4/175; 4/69-70; 47/17; 13/19-24; 13/29; 
98/7-8; 59/9-10; 24/51-52; 22/41; 58/22; 5/7; 9/111-112; ; 
9/44; 9/71-72; 9/88-89; 
bj İnanmayanlar (Kafirler) ve Nitelikleri 
96/9-10,14; 92/8-10; 107/1-3; 85/8-10; 75/31-35; 7/182- 183; 
36/44-47; 35/10; 26/198-202; 17/97; 10/96-97; 11/18-22; 11/5; 
15/2-3; 6/112-113; 6/4-11; 6/49; 31/6-7; 39/32; 40/4; 40/69; 
41/5; 42/16; 42/35; 45/7-10; 46/32; 88/23-25; 18/100-102; 
18/56-57; 16/105; 16/83; 16/88; 14/13-15; 14/28-29; 14/3; 
21/39-40; 23/99-100; 32/22; 82/9-12; 84/20-24; 30/51-53; 30/7¬ 
10; 29/12-13; 29/23; 83/13-14; 83/29-33; 2/105; 2/114; 2/161¬ 
162; 2/212; 2/257; 2/27-28; 2/6-7; 2/81; 2/99-101; 8/36-38; 
8/55; 8/59; 3/10-12; 3/116-117; 3/176-178; 3/196-197; 4/150¬ 
151; 4/167-169; 47/34; 13/25; 13/34; 13/5; 98/1-3; 98/6; 
24/57; 22/25; 22/55; 22/72; 64/10; 61/7- 8; 48/5- 6; 5/86; 9/32; 

C. MEVCUT DİNİ GRUPLAR 
1. Putatapanlar (Müşrikler) 
68/10-16; 7/37; 25/55; 25/60; 27/66 - 69; 17/41; 12/106; 
6/136- 140; 6/21; 37/11-21; 37/69- 74; 39/15; 39/38; 39/45; 
41/7; 42/6; 43/9; 46/17-18; 16/116-117; 16/20- 21; 16/56- 59; 
16/62; 16/73; 14/30; 29/61; 29/63; 29/65-68; 2/165; 3/151; 
4/116-117; 22/11-13; 22/74; 48/6; 
2. Ehl-i Kitap 
a) Yahudiler 
35/32; 10/68- 70; 42/14; 16/118; 16/124; 2/111- 113; 2/122¬ 
123; 2/159; 2/174-176; 2/211; 2/40-48; 2/75-80; 2/94; 3/181¬ 
184; 3/187-188; 3/19; 3/199; 3/21-25; 3/75-78; 4/153-162; 
4/44-47; 4/49-55; 57/16; 98/4-5; 62/6-8; 5/13; 5/41- 45; 5/64¬ 
66; 5/78-82; 
b) Hıristiyanlar 
35/32; 10/68-70; 42/14; 2/111-113; 2/116; 2/253; 3/19; 
3/199; 4/171-172; 57/16; 57/27-29; 98/4- 5; 5/14; 5/17; 5/65¬ 
66; 5/72-76; 5/82-85; 
3. Sahiller ve Mecûsiler 
2/62; 22/17; 5/69; 
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D. FITRAT DİNİ İSLAM (HANİFLİK) 
103/1-3; 6/126-127; 6/161-163; 6/71-72; 31/22; 42/13; 
16/123; 21/92-94; 23/51-53; 30/30-32; 30/43; 2/130-133; 
2/135-140; 3/19; 3/67; 3/83-85; 3/95; 4/125; 22/30-31; 
22/78; 61/9; 5/3; 5/69; 

İTÎKAD 

A İMAN ESASLARI 
2/285; 2/62; 3/84; 4/136; 4/150-152; 4/170; 57/28; 57/8; 
64/8; 5/69; 

B.ALLAH 
1. Allah'ın Varlığı ve Varlığının Delilleri 
36/33- 44; 35/27- 28; 26/7-8; 27/93; 10/6; 31/31; 39/21; 40/81; 
41/37; 41/39; 41/53; 42/29; 42/32-34; 45/3-6; 88/17-20; 16/79; 
23/80; 30/20-25; 30/46; 29/19-21; 29/44; 2/164; 3/190; 57/17; 
2. Allah'ın Birliği fTevhid) 
73/9; 112/1-4; 38/65; 35/3; 20/98; 27/59- 64; 17/111; 17/42¬ 
43; 10/68; 6/164; 37/1-5; 37/180; 39/4; 40/62; 40/65; 43/45; 
43/81; 43/84; 44/8; 51/50-51; 18/110; 16/51; 21/108; 21/22; 
21/25-26; 2/163; 3/18; 
3. Allah'ın Sıfatlan (Ne Olduğu, Neler Yaptığı) 
53/43-54; 85/12-16; 50/16-17; 7/156; 36/12; 35/38; 19/35¬ 
36; 20/110; 20/82; 26/217-220; 26/75-83; 26/9; 27/73- 74; 
28/68- 70; 17/25; 17/54-55; 17/60; 17/99; 10/107; 10/44; 
10/61; 10/64- 65; 15/24; 15/86; 6/101-103; 6/115; 6/12-14; 
6/147; 6/18; 6/3; 6/73; 34/2; 39/53; 40/19- 20; 40/2-3; 41/47; 
42/11; 42/19; 42/25-26; 42/31; 42/49- 50; 42/9; 43/85; 45/36¬ 
37; 18/109; 16/19; 14/38; 21/110; 21/23; 23/116; 23/92; 
67/13- 14; 29/20-22; 29/42; 2/116; 2/117; 2/255; 3/1-2; 
3/129; 3/26-27; 3/29; 3/5-6; 33/43; 33/54; 4/87; 57/3; 
13/41-42; 13/8-10; 55/26-28; 59/1; 59/22- 23; 24/35; 24/64; 
22/70; 22/76; 58/7; 49/18; 64/18; 64/4; 5/98; 9/116; 9/78; 
4. Allah'ın İsimleri 
87/1; 7/180; 20/8; 56/96; 17/110; 55/78; 59/22- 24; 

C. PEYGAMBERLİK (NÜBÜVVETİ 
1. Genel Olarak Peygamberlik 
7/35-36; 36/30; 25/20; 25/31; 25/51; 19/51-61; 17/55; 17/94¬ 
95; 10/74; 12/109; 15/10-13; 6/112; 6/130-131; 6/48; 6/84¬ 
90; 46/9; 51/52- 53; 18/56; 16/2; 16/36; 16/43-44; 14/4; 14/9¬ 
11; 21/25; 21/41; 21/7- 9; 23/31-44; 2/147; 2/213; 2/253; 
3/161; 3/184; 3/33-34; 3/73-74; 3/79- 82; 33/38- 39; 33/7- 8; 
4/163- 165; 4/64; 57/25-27; 13/38- 39; 61/9; 
2. Vahiy 
73/5; 81/15-21; 53/1-18; 75/16-19; 25/32; 20/114; 26/192¬ 
195; 26/210- 212; 28/30-32; 28/51 17/85; 10/15-16; 6/91; 
6/93; 40/15; 42/1-2; 42/51; 16/102-103; 69/44-44 22/52-54; 
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3. Kitaplar 
a) Asli Kitap (el-Kitâb) 
85/21-22; 56/77-80; 27/1; 28/1-2; 10/1; 10/37; 12/1; 15/1; 
43/4; 32/23; 2/53; 13/1; 
b) Kur'an'dan önce Vahyedilen Kitaplar 
87/18-19; 53/36-37; 20/133; 26/196; 28/43; 17/55; 11/110; 
40/53-54; 41/45; 45/16- 18; 21/48; 23/49; 32/23; 3/184; 
4/163; 61/6; 5/43- 47; 
c) Kur'an 
ca) Genel Olarak Kur'an ve Hz. Peygamber'e İndirilişi 
87/6- 8; 97/1- 3; 7/1-3; 36/5-6; 36/69-70; 25/1-2; 25/4- 6; 
26/1-2; 27/6; 17/105- 107; 10/15-16; 10/37- 40; 11/13-14; 
15/87; 15/9; 6/114; 6/155-157; 39/1- 2; 39/41; 40/1- 2; ; 
41/53; 42/52-53; 42/7; 43/43- 44; 45/1; 46/1- 2; 46/10; 18/1¬ 
4; 16/89; 14/1-2; 32/1- 3; 52/33- 34; 29/47- 49; 2/23-24; 2/97; 
57/9; 13/1; 55/1-2; 76/23; 
cb) Kur'an'ın Kendinden önceki Kitaplarla Bağlantısı 
87/18-19; 7/157; 35/31; 26/196- 197; 10/37; 12/111; 41/43; 
46/10; 46/12; 29/48; 3/3-4; 5/48; 
cc) Kur'an'ın Nitelikleri 
68/52; 74/54- 55; 81/25-28; 80/13-16; 86/11-14; 54/17, 22, 
32, 40; 38/29; 38/67-68; 38/87- 88; 7/203- 204; 7/52; 25/32; 
19/97; 20/1-4; 20/113; 56/75-82; 26/198-199; 27/1-3; 27/76¬ 
77; 17/81- 82; 17/88- 89; 17/9-10; 10/57- 58; 11/1-2; 12/2; 
6/105; 6/55; 6/92; 31/1-3; 39/23; 39/28; 41/1-5; 41/41-44; 
42/17; 43/1-3; 44/1-7; 44/58-59; 45/11; 45/20; 46/12; 18/1-4; 
18/54; 14/52; 21/10; 21/50; 69/38-43; 69/48- 52; 30/58; 2/1¬ 
2; 3/138; 3/7; 4/174; 4/82; 13/37; 59/21; 24/1; 24/34; 24/46; 
22/16; 9/124- 125; 
cd) Nesh 
16/101; 2/106-108; 
4. Tebliğ 
a) Peygamberlerin Tebliğ Görevi 
87/9- 11; 7/35; 6/130; 6/48; 6/69; 42/48; 18/27; 18/56; 
16/36; 14/4; 29/18; 2/213; 3/20; 33/7; 13/40; 
b) Tebliğde Yöntem 
7/199; 20/44; 26/214-216; 10/99; 6/108; 6/66-69; 41/34-35; 
88/21- 22; 16/125; 23/96-98; 29/46; 2/256; 3/159; 22/67-69; 
5. Peygamberlerin Mucizeleri ve Diğer Olağanüstülükleri 
7/106- 120; 7/132-134; 7/143; 7/146-147; 20/77-78; 28/30-32; 
17/101; 17/59; 10/76; 40/78; 3/46; 13/38; 

D. AHİRET 
1. Genel Olarak Ahiret Hayatı 
87/16-17; 53/42- 44; 7/169; 28/83; 17/18-21; 17/72; 10/60; 
11/103-105; 12/109; 40/39; 42/36-38; 43/33-35; 18/46; 
84/16-19; 29/64; 13/26; 
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2. Kıyamet 
73/14; 74/8-10; 81/1- 6; 101/1-5; 75/1-15; 77/1-19; 50/20; 54/1¬ 
2; 54/46-48; 7/187; 25/25; 20/105-108; 56/1-10; 27/82- 85; 
15/85; 37/19; 31/34; 34/3; 39/67- 68; 40/18; 40/59; 42/17- 18; 
43/61; 45/27; 18/47; 18/8; 18/99; 16/61; 16/77; 21/1; 21/104; 
21/109-111; 21/96 -98; 52/1-12; 67/25- 27; 69/1-3; 69/13-17; 
70/1-3; 70/5-14; 78/1- 5; 78/17- 20; 79/1-9; 79/34-36; 79/42- 46; 
84/1-6; 30/12- 14; 33/63; 47/18; 55/35-40; 22/1- 2; 22/7; 
3. Yeniden Dirilme ve Allah'ın Huzurunda Toplanma (Haşir) 
96/8; 68/42-43; 81/7-14; 100/9-11; 80/33-42; 85/1-3; 75/3- 4; 
75/37- 40; 50/15; 50/2-4; 50/41- 44; 50/9-11; 54/6-8; 7/29; 
7/57; 36/32; 36/51- 54; 36/77-83; 19/37- 40; 19/66- 72; 
19/85- 86; 19/94- 95; 20/102-104; 20/124- 127; 27/87; 17/49¬ 
52; 10/4; 10/45; 11/4; 11/7; 15/24- 25; 37/15-18; 37/50- 62; 
31/28; 34/31-33; 34/40- 42; 34/51-54; 39/30-31; 42/47; 
43/67- 68; 46/33; 46/6; 51/1-6; 16/38-40; 16/84; 14/42-43; 
21/93; 23/114-115; 23/16; 23/79; 32/10-11; 67/24; 70/42-44; 
79/10-14; 30/11; 30/19; 30/50; 30/55- 57; 99/1-6; 57/17; 
13/5; 76/27- 28; 22/66; 22/7; 64/7; 64/9; 
4. Yargılanma (Hesap) 
a) Genel Olarak Hesap 
89/21-24; 53/38- 41; 101/6-11; 75/12-15; 75/22- 25; 77/24, 28, 
45; 77/46- 50; 50/21-29; 86/8-10; 54/52-53; 7/147; 7/170; 7/38¬ 
40; 7/6-9; 36/65- 67; 25/22- 23; 25/26-30; 20/111- 112; 56/8- 9; 
28/62- 66;28/74- 75; 17/13- 15; 17/71; 10/26- 30; 10/4; 11/111; 
6/130; 6/132; 6/160; 6/164; 6/22- 31; 6/94; 37/20- 34; 31/16; 
31/33; 34/26; 39/24; 39/46- 48; 39/69- 70; 40/10-12; 40/16-17; 
40/40; 40/52; 41/20; -23; 41/47-48; 42/23; 44/40-41; 45/28- 29; 
45/31-35; 46/19; 18/103-106; 18/30; 18/47- 49; 18/52; 16/111; 
16/25; 16/27-29; 16/85- 87; 16/89; 14/21-22; 14/44-51; 21/23; 
21/47; 23/101-115; 23/62-67; 32/12; 69/18-20; 78/37- 40; 82/1¬ 
5; 82/17- 19; 84/7-15; 29/12- 13; 83/6-12; 2/110; 2/166-167; 
2/281; 2/284; 2/286; 3/182; 3/185; 3/30; 4/122-124; 4/40-42; 
99/7; 47/1- 3; 47/8-9; 13/18; 55/31-32; 55/60; 24/23-25; 22/10; 
22/17; 22/56; 58/6; 5/109; 5/116-119; 5/9-10; 
b) Amellerin Dünyada Tesbiü 
81/10- 14; 50/16-18; 50/4; 19/94- 95; 17/13- 14; 43/80; 
45/28- 29; 69/19-24; 82/10:12; 9/121; 
c) Dünya Varlığının Ahirette İşe Yaramaması 
26/88- 89; 10/54; 6/32; 6/70; 39/47; 69/25-29; 3/10; 3/196¬ 
197; 5/36; 
d) Şefaat 
74/48; 53/26; 7/53; 19/87; 20/109; 26/90-93; 10/3; 34/23; 
44/41- 42;21/28; 32/4; 30/12- 13;2/123; 2/48; 
e) Allah'ın Bağışlaması (Af) 
25/70-71; 46/16; 67/12; 29/7; 2/284; 4/116; 4/31;4/48; 4/98¬ 
99; 5/39; 9/80; 
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5. Cezalandırma ve Ödüllendirme 
a) Genel Olarak Cezalandırma ve ödüllendirme 
68/33- 36; 74/39-47; 92/14- 21; 75/31-37; 77/29-40; 35/7; 
27/89- 90; 28/84; 10/52- 54; 31/33; 41/24; 41/27-28; 41/30¬ 
32; 41/8; 42/20; 46/34; 21/94; 32/14; 67/12; 3/105- 108; 
3/56- 57; 4/173; 57/12; 57/19; 47/12; 76/31; 59/20; 48/13; 
b) Cennet ve Cennetlikler 
87/14-15; 89/27-30; 85/11; 101/6-7; 77/41- 44; 50/31- 35; 
54/54-55; 38/48- 54; 7/42-45; 36/55- 58; 25/15-16; 25/24; 
25/75- 76; 35/33-35; 19/60-63; 19/96; 56/10-40; 56/88-91; 
10/9-10; 11/108; 15/45-48; 37/39-49; 31/8-9; 34/4; 39/20; 
39/61; 39/73- 74; 42/22- 23; 43/69- 73; 44/51-57; 45/30; 51/15¬ 
16; 88/8-16; 18/107-108; 18/31; 16/ 31-32; 16/96- 97; 14/23; 
21/101-103; 32/19; 52/17-28; 69/19-24; 78/31-36; 79/40-41; 
82/13; 30/15; 29/58-59; 83/18-36; 2/25; 3/133; 3/15; 3/198; 
33/44; 4/57; 57/12; 57/21; 47/15; 13/22- 13/35; 55/46-78; 
76/11- 22; 76/5- 6; 98/8; 24/64; 22/14; 22/23- 24; 22/50; 48/5; 
c) Cehennem ve Cehennemlikler 
73/11-13; 74/26-37; 87/12-13; 89/25- 26; 101/8-11; 50/30; 
90/19- 20; 38/55-64; 7/41; 7/50-51; 36/59-64; 25/11- 15; 
25/34; 35/36- 37; 56/41- 56; 56/92-95; 26/94-104; 17/97-98; 
11/106-107; 15/41-44; 37/62- 68; 34/38; 34/5; 39/16; 39/60; 
39/71-72; 40/47-50; 40/71-76; 41/19; 41/29; 42/44-46; 43/74¬ 
78; 44/43 -50; 46/20; 51/12-14; 88/1-7; 18/100-101; 18/29; 
18/53; 16/88; 14/16-17; 21/100; 21/39-40; 32/20; 52/13-16; 
67/6-11; 69/30-37; 70/15-18; 78/21-30; 79/35-39; 82/14- 16; 
30/16; 83/15- 17; 3/131; 33/64-68; 4/56; 57/12- 15; 55/41-45; 
76/4; 22/19-22; 22/51; 22/57; 66/6-7; 64/10; 5/37; 9/35; 
d) A'râf 
7/46-49; 

E. BATIL İNANÇLAR 
1. Allah'a Eş Koşma (Şirk) 
74/18-25; 53/15-23; 7/189- 198; 72/18; 36/74- 75; 25/3; 
25/43; 35/13-14; 35/40; 19/81- 82; 19/88-94; 26/213; 27/59¬ 
64; 28/71- 72; 17/22; 17/40; 17/42; 17/56- 57; 10/18; 10/34¬ 
36; 10/66; 10/68; 11/109; 12/39-40; 6/1; 6/100; 6/40-41; 
6/71; 37/149-163; 37/85-96; 31/10-11; 31/13; 31/20; 31/25; 
34/22; 34/24; 34/27; 34/40- 42; 39/3-4; 39/43-44; 39/67; 
40/42; 40/73-74; 41/47- 48; 41/54; 41/9; 43/15-19; 43/86-87; 
46/ 28; 46/4-5; 18/14; 16/17; 21/18; 21/21-24; 21/29; 21/98 -
99; 23/117; 23/84- 91; 52/39; 52/43; 30/33-3& 30/40; 8/35; 
4/116; 4/48; 13/16; 13/33; 22/62; 22/71; 5/76; 9/30-31; 
2.Tâğût 
39/17-18 16/36; 2/256-257; 4/51; 4/60; 4/76; 5/60; 
3. Hurafeler 
2/189; 5/103; 5/90; 
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İBADET 

A. ALLAH'A KULLUK 
73/20; 25/17-19; 19/65: 17/22-23; 39/2-3: 40/14; 40/60: 
2/21; 22/78; 

B. DÜZENLİ İBADETLER (İBÂDÂT-IMERSÛME) 
1. Namaz 
a) Genel Olarak Namaz 
107/4-7; 7/170; 7/29; 25/64; 19/31; 19/54-55; 19/59; 20/132; 
20/14; 17/110; 10/87; 11/87; 6/92; 31/17; 42/36-38; 14/31; 
14/40; 21/73; 23/1-6: 70/22-35; 29/45: 2/3; 2/45-46; 4/142; 
4/43; 24/37; 22/77; 5/12; 9/18; 9/54; 
bj Namazın Farztyeü ve Namaz Vakitleri 
50/39- 40; 20/130; 17/78- 79; 11/114: 30/17-18; 2/110; 
2/238-239; 2/43; 2/83; 24/56; 24/58; 22/78; 
c) Gusûl, Abdest ve Teyemmüm 
4/43; 5/6; 
d) Kıble 
2/115; 2/142-150; 
e) Cuma Namazı 
62/9-10; 
f) Cenaze Namazı 
9/84; 
g) Zorluk Halinde Namaz 
4/101-103; 
2. Oruç 
2/183-185; 2/187; 
3. Hac 
a) Haccın Farziyeti ve Menasiki 
2/158 2/196- 200; 2/203; 3/96- 97; 22/27-29: 5/1-2; 5/94- 97; 
b) Kabe 
29/67; 2/125-128; 3/96- 97; 22/25-26; 5/97; 
c) Kurban Kesmek 
108/2; 2/196; 22/27-28; 22/32 -34; 22/36-37; 5/27; 5/97; 

C. KEFARETLER 
1. Yemin Kefareti 
66/2; 5/89. 
2. İhram Kefareti 
2/196; 5/95; 
3. Zıhar Kefareti 
58/3-4; 
4. Yanlışlıkla Adam öldürme Kefareti 
4/92; 
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D. MABEDLER 
7/31: 72/18; 2/114; 24/36: 22/40; 9/107- 110; 9/17-19; 9/28; 

E. DİN ADAMLARI 
5/82-85: 9/31: 9/34-35; 

AHLAK 

A. İNSAN DAVRANIŞLARININ OLUŞMASI 
1. İnsan Davranışlarının Allah Tarafından Belirlenmesi 
74/56; 81/29; 95/4-6; 36/7-11; 35/8; 6/148-149; 39/19; 
43/20; 16/35; 32/13; 8/24; 4/78; 57/22- 23; 76/29-30; 9/115; 
9/51; 9/77; 
2. İnsanın Davranış özgürlüğü ve Sorumluluğu 
68/7; 74/38; 92/5-10; 53/38-41; 91/7-10; 95/4-6; 75/36; 
50/17-18; 7/172-174; 7/42; 35/18-22; 19/76; 17/84; 6/104; 
34/25; 39/41; 39/51; 39/7; 40/58; 41/34; 41/40; 41/46; 
42/13; 42/30; 42/8: 45/15; 45/21; 18/29; 16/104; 16/106-109; 
16/34; 23/62; 32/18; 52/21; 67/22; 30/41-42; 30/44-45; 
2/286; 8/53; 33/5; 33/72-73; 4/79; 47/14; 13/11; 76/3; 61/11; 
64/2:61/5; 
3. Ahlaki Davranışın Oluşmasında Çevrenin Rolü 
114/1-6; 7/200; -202; 7/27; 35/6; 6/68; 41/25; 2/268; 3/175; 
33/67-68; 4/140; 4/97- 99; 24/21; 

B. İNSANIN ALLAH'A KARŞI AHLAKİ SORUMLULUKLARI 
1. İyi ve övülen Tutum ve Davranışlar 
a) Allah'a Karşı Saygılı Olmak ve O'nun Azabından 
Sakınmak fTakvâ) 
74/56; 7/26; 26/184; 39/9-10; 16/52; 21/49; 23/57-59; 70/27¬ 
28; 30/31-32; 2/103; 3/102; 4/131; 57/28; 59/18; 22/1; 22/37; 
58/9; 49/1; 49/13: 64/16; 5/93; 9/119; 
b) Allah'ı Sevmek ve O'nu Anmak (Zikr) 
73/8; 19/96: 10/62- 64; 39/23: 42/23: 23/60-61; 2/165; 8/2; 
3/31; 33/41- 42; 57/16; 13/28; 76/26; 24/37-38; 63/9; 
c) Allah'a Karşı Minnettarlık (Şûkr) 
7/205; 7/55-56; 25/64; 25/73; 37/182: 31/12; 39/9; 16/114; 
16/48- 50; 23/78; 32/15-17; 30/31-32: 2/152; 2/172; 8/29; 
3/162- 163; 4/147; 57/16; 22/32; 22/34-35; 49/13; 
d) Allah'a İçten Bağlılık (İhlâs) 
73/8; ; 92/19-20; 38/82-83; 7/29: 15/39-40; 31/22; 39/11; 
39/14; 39/2; 40/14; 40/65: 2/112; 2/139; 2/207; 2/265; 3/16¬ 
17; 4/114; 98/5; 59/8; 48/29; 
e) Allah'tan özür ve Bağışlanma Dilemek 
28/67; 11/3: 11/90: 6/54; 16/119; 2/160; 3/16-17; 4/106; 
4/110; 4/17-18; 4/64; 66/8; 9/113-114; 110/3; 47/19; 



Konular, Kavramlar ve İsimler İndeksi 491 

f) Allah'ı Yardıma Çağırmak (Dua) 
1/1-7; 113/1-5; 114/1-6; 7/155-156; 25/74; 25/77; 17/80; 
11/45-47; 40/60; 40/7-9; 14/39-41; 21/112; 23/118; 2/153; 
2/186; 2/201; 2/45-46; 3/191-195; 3/53; 3/8-9; 59/10; 9/80; 
g) Allah'a Güvenmek ve O'na Dayanmak fTevekkûl) 
73/9; 25/58; 11/123; 39/36; 42/10; 18/23-24; 14/12; 29/58¬ 
59; 33/3; 64/13; 
2. Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar 
a) Allah'a Karşı Büyüklenmek ve Kendini Yeterli Görmek CTekeb-
bûr ve İstiğna) 
96/6-8; 90/5; 31/7; 39/59; 16/23- 25; 8/22- 23; 4/155-158; 
22/8-9; 
b) Allah'a Karşı Nankörlük ve O'na Düşmanlık (Küfr) 
89/15-16; 95/7- 8; 90/8-16; 10/12; 6/63- 64; 31/32; 39/49- 50; 
39/8; 41/50- 51; 42/48; 16/53-55; 16/72- 74; 82/6-8; 2/98; 
3/162; 59/19; 
c) Allah'dan Ümit Kesmek 
15/55- 56; 39/53; 41/49; 30/36; 29/23; 22/15; 
d) Allah'ı ve İsmini İstismar Etmek 
2/224; 63/2; 58/16; 
e) Dinde Aşın Gitmek 
7/32; 6/119; 5/101- 102;5/77; 5/87; 

C. İNSANIN KENDİSİNE VE ÇEVRESİNE KARŞI AHLÂKÎ 
SORUMLULUKLARI 

1. İyi ve övülen Tutum ve Davranışlar 
a) Genel Olarak İyilik ve Doğruluk 
90/11- 18; 25/70; 35/10; 11/112; 6/151-153; 31/13-19; 42/36¬ 
38; 46/13-14; 16/90; 70/22-35; 2/177; 2/189; 3/92; 33/35; 
60/12; 4/36; 4/85; 
b) İyilerle Dost Olmak 
11/113; 8/72; 60/1-2; 60/13; 4/139; 4/144; 58/22; 5/51; 9/71; 
c) iyilikte Yardımlaşmak ve Kötülüğe Karşı Koymak 
7/164; 31/17; 42/39; 3/104; 3/110; 3/113-114; 3/200; 4/114; 
5/48; 23/61 22/41; 58/9; 9/71; 
d) Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfâk} 
92/5-7; 107/1-7; 17/26; 17/28; 34/39; 51/19; 14/31; 23/60¬ 
61; 2/195; 2/215; 2/219; 2/245; 2/254; 2/267-268; 2/270-274; 
2/280; 3/134; 3/92; 4/8; 57/18; 57/7; 76/8-10; 59/9; 24/22; 
63/10; 64/17; 
e) Namuslu Olmak (İffeti Korumak) 
33/59; 24/26; 24/30- 31; 24/33; 24/60; 
f) Arabuluculuk Yapmak 
2/182; 2/224; 4/114; 49/9-10; 
g) Emanete Riayet Etmek 
23/8; 70/32- 33; 2/283; 3/75-76; 4/58; 
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h) Adil Olmak 
7/29; 16/76; 16/90; 60/8; 4/58; 57/25; 49/9; 5/42; 5/8; 
ı) Kardeşlik 
3/103; 49/10; 49/13; 
i) Hoşgörü ve Bağışlama 
25/63; 25/72; 28/54; 42/43; 16/126; 2/263; 3/134; 4/149; 
24/22; 22/60; 64/14; 
j) Olumsuzluklara Karşı Dayanıklı Olma ve Direnme (Sabr) 
73/10; 103/1-3; 90/17; 28/54; 11/11; 11/115; 31/17; 16/126¬ 
127; 2/153; 2/155-157; 2/45; 3/200; 
k) Alçakgönüllülük (Tevazu) 
25/63; 17/24; 17/37; 31/18-19; 
1) Sözünde Durmak ve Yeminini Yerine Getirmek 
17/34; 16/91-92; 16/94-95; 23/8; 70/32; 2/225; 76/7; 49/15; 
61/2-3; 5/89; 
m) Köleyi Özgürleştirmek 
90/12 - 13; 4/92; 24/33; 58/3; 5/89; 
n) Görgülü Olmak 
4/86; 24/27-29; 24/58-59; 24/61; 
o) Dünya-Ahiret Dengesini Korumak 
94/5- 8; 53/24-25; 28/60; 28/76-77; 16/30; 2/201-202; 47/36; 
ö) insanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek 
103/1-3; 17/23-24; 17/28; 17/53; 29/8; 4/36; 2/262-63; 
2. Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar 
a) Genel Olarak Kötülük 
68/10-16; 7/33; 17/36-39; 16/90; 4/148; 4/85; 
b) Cimrilik 
92/8-11; 89/17- 20; 104/1, 3; 17/29; 70/19- 21; 3/180; 4/37; 
57/24; 64/16; 

33/58; 4/112; 24/23-24; 24/4; 
d) Yapılan İyiliği Başa Kakmak 
74/6; 2/262-264; 76/8-10; 
e) Başkalarım Çekiştirmek (Gıybet) 
104/1; 49/12; 
f) Kendini Beğenmişlik (Kibir) 
90/5; 28/76-77; .17/37; 31/18; 4/36; 57/23; 
g) Bozgunculuk (İfsâd) 
7/56; 7/74; 28/77; 30/41; 58/9; 
h) Çekememezlik (Hased) 
113/1-5; 4/32;. 
ı) Savurganlık (İsraf) 
7/31; 20/81; 17/26-27; 17/29; 
i) Adam öldürmek 
17/31; 17/33; 4/93; 5/32; 
j) Yalan Söylemek 
25/72; 45/7-8; 33/70-71; 22/30; 61/2- 3; 
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k) İnsanları Küçük Düşürmek 
104/1:49/11; 
1) Gösteriş Yapmak (Riya) 
107/4-7; 2/264; 8/47; 4/38-39; 
m) Zina ve Fuhuş 
17/32; 6/151; 16/90; 24/19; 24/3; 24/33; 
n) Eşcinsellik 
7/80-81; 27/54-55; 
o) önyargılı Olmak (Sû-i Zan) 
4/94; 49/12; 
ö) Sarhoşluk ve Kumar 
2/219; 5/90- 91; 
p) Dünyaya Aşırı Düşkünlük (Sekülerlik) 
73/11-13; 74/11-16; 111/1-5; 87/16-17; 53/29-30; 75/20- 21; 
104/1, 3-9; 90/6-7; 35/5; 20/131; 27/4-5; 28/76-82; 10/7-8; 
11/15-16; 15/3; 6/130; 6/29; 6/70; 31/33; 34/34-37; 43/33¬ 
39; 44/34-36; 45/24-26; 16/106-107; 23/33-38; 30/7-10; 
2/200; 4/134; 57/20; 13/26; 76/27; 59/19; 63/9; 9/24; 9/55; 
r) Büyücülük ve Büyüye Başvurmak 
113/1-5; 2/102-103; 
s) Rüşvet Almak ve Vermek 
2/188; 

TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK 

A. AİLE HAYATI 
1. Ana-Baba 
17/23-24; 6/151; 31/14-15; 46/15; 14/41; 29/8; 2/83; 4/36; 
9/113-114; 9/23-24; 
2. Kan-Koca 
30/21; 2/222-223; 4/128; 4/19- 21; 4/34-35; 58/1- 4; 
3. Çocuklar 
17/31; 6/140; 42/49-50; 18/46; 2/233; 8/28; 60/12; 60/3; 
65/6; 63/9; 64/15; 
4. Akrabalık ve Akrabalar 
16/90; 2/27; 60/3; 4/36; 13/21; 13/25; 24/61; 9/113; 
5. Sütanneliği ve Sütkardeşliğl 
2/233; 4/23; 65/6; 
6. Evlat Edinme 
33/37; 33/4- 5; 33/40; 
7. Kardeşlik Akdi 
4/33; 
8. Yetimler ve Vesayet 
17/34; 2/220; 4/2-6; 4/9-10; 
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B. HUKUK 
1. Yasama Yetkisi 
10/59; 42/21; 16/116; 3/32; 33/36; 4/105; 4/13-14; 4/65; 
59/7; 24/51; 5/44-50; 5/87; 
2. Kamu Hukuku 
a) Ceza Hukuku 
aa) Cezaların Şahsiliği 
53/38-39; 35/18; 
ab) Cezalar (Hadler) 
42/40- 41; 
Adam öldürme ve Müessir Fiiller 
17/33; 2/178-179; 4/92-93; 5/45; 
Zina 
24/2-10; 17/32; 25/68-69; 61/12; 24/2-10 
Eşcinsellik 
4/15-16; 
Hırsızlık (Sirkat) 
5/38 
Zina İftirası (Kazif) 
24/4- 5; 
Terör (Hirabe) 
5/33-34; 
b) Muhakeme Usulü 
ba) Yargıçlık 
4/105-107; 4/135; 4/65; 49/6; 5/8; 
bb) Tanıklık 
70/33; 2/282; -283; 4/135; 4/15; 24/13; 24/4-10; 5/106-108; 
c) Köle Hukuku 
24/33; 
3. Özel Hukuk 
a) Evlenme-Boşanma (Nikah-Talak) 
2/221; 2/226-237; 2/240- 242; 33/4; 33/49; 60/10-11; 4/127¬ 
130; 4/22-28; 4/3-4; 4/35; 65/1-7; 24/32-33; 5/5; 
b) Miras ve Vasiyet 
2/180-182; 33/6; 4/11-13; 4/176; 4/33; 4/7-8; 5/106-108; 

C.İKIİSAT 
1. Rızık 
a) Allah'ın Rızık Vermesi 
53/48; 7/10; 72/16-17; 17/30; 15/20; 34/24; 34/36; 34/39; 
39/52; 40/13; 42/27-28; 43/32-35; 51/57- 58; 16/71; 67/21; 
30/37; 29/17; 29/60; 29/62; 13/26; 24/32; 9/28; 
b) İnsanın Rızkım Teinin İçin Çalışması 
73/20; 35/12; 28/73; 17/12; 17/66; 45/12; 67/15; 30/23; 
30/46; 4/32; 62/10; 
c) Helaller ve Haramlar 
7/32; 10/59; 6/118-121; 6/141-146; 6/150-151; 16/115; 
2/168; 2/172-173; 3/93; 22/30; 5/1- 5; 5/87-88; 5/90- 91; 
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d) Ruhsatlar 
6/119; 2/173; 
2. Ticaret 
a) Alışverişler (Ticaret) 
2/275; 4/29; 2/198; 
b) Anlaşmalar (Akitler) 
5/1; 
c) Borçlaşma 
2/245; 2/280; 2/282-283; 
d) Rehin 
2/283; 

3. İktisadi Sorumluluklar 
a) Zekat ve Sadaka 
73/20; 19/31; 30/38; 2/43; 57/10-11; 47/36-38; 9/60; 
b) Vergiler 
6/141; 9/29; 
c) Miras Bırakma (Veraset) 
4/33: 
4. Gayrı Meşru iktisadi Davranışlar 
a) Aldatma 
26/181-183; 17/35; 11/84-85; 83/1-5; 4/29-30; 55/8-9: 8/62; 
b) Gasb ve Hırsızlık 
2/188; 60/12; 4/29-32; 
c) Tefecilik (Ribâ) 
30/39; 2/275- 276; 2/278-280; 3/130; 

D. SİYASET 
1. Siyasal Egemenlik 
8/20-21: 8/24; 8/27; 8/46; 3/132; 4/59: 47/33: 24/56; 64/12; 
5/33-34; 5/92; 
2. Yönetim İlkeleri 
a) Danışma (Şûra) 
42/36-38; 3/159; 
b) Adaleti Sağlamak 
38/26; 16/126; 60/8; 4/105-109; 4/135; 4/58; 5/8; 
c) Görevi Ehline Vermek 
4/58; 
d) İyiliği Ayakta Tutmak ve Kötülüğü Engellemek (el-emru bil-
ma'rûf ve'n-nehyu 'anil-munker) 
2/143; 3/104; 3/110; 22/41; 
3. Temel Hak ve Özgürlükler 
a) İnanç ve Düşünce özgürlüğü 
10/99; 88/21-22; 2/256; 
b) Yaşama Hakkı 
17/31; 17/33; 4/92-93; 5/32; 
c) Akim ve İnsan Onurunun Korunması 
49/11:5/90-91; 
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d) Neslin ve İffetin Konulması 
17/32:24/19:24/33; 
e) Mülkiyet Hakkı 
16/71; 2/188: 4/29-30; 4/32; 
4. Başka Topluluklarla ilişkiler 
a) Barışın Esas Oluşu 
45/14; 2/208; 8/61-62; 60/7-8; 4/77; 4/94; 49/9-10; 
b) Savaşı Zorunlu Kılan Nedenler 
42/42; 2/190-193; 2/243-244; 60/9: 4/75; 4/89; 4/91; 22/39¬ 
40: 49/9; 
c) Savaş (Cihad) 
ca) Gerektiğinde Savaşmaya Teşvik 
2/216; 8/39; 8/45; 8/65-66; 3/139; 3/142-148; 3/158; 4/104; 
4/74; 4/76-78; 4/84; 4/95-96; 47/35; 47/4- 6; 22/78; 66/9; 
61/10-14; 61/4; 5/35; 9/111; 9/123; 9/14-16; 9/19-22; 9/38¬ 
41: 9/52; 9/73; 
cb) Ordu Kurma ve Askeri Donanım 
8/60; 4/71; 
cc) Savaş Esirleri 
8/67-71; 4/24: 47/4; 
cd) Fey' ve Ganimet 
8/1; 8/41: 8/69; 59/7- 8; 
ce) Şehitlik ve Gazilik 
2/154: 3/157; 3/169- 172; 4/74; 9/52; 
cf) Savaşta İlahi Yardım 
8/62; 8/64; 8/9-12; 3/13; 3/160; 33/9; 47/35; 47/7; 22/60; 
61/13; 48/4; 5/11: 9/25- 27; 
cg) Savaşa Katılmamasına İzin Verilenler 
48/17; 9/91- 92; 
ch) Savaşmanın Yasak Olduğu Zamanlar 
2/194: 2/217:9/36-37; 
d) Antlaşma (Sulh) 
8/56-58; 8/71- 72; 4/90; 22/38; 9/1- 13; 
f) Hicret Etmek 
29/56: 4/97-100; 22/58- 59; 9/20-22; 
g) Sığınmacı Almak (Eman) 
9/6: 
h) inanmayanlarla Dostluk 
3/28; 4/144; 5/51- 57; 

HZ. MUHAMMED (SÎRET) 

A. HZ. MUHAMMED'İN BEŞERİ YÖNÜ 
3/144; 7/188; 10/49; 6/14-17; 6/50; 41/6; 46/9; 18/110; 
16/43-44; 21/34; 22/52-54; 

B. HZ. MUHAMMED'İN AYRICALIKLI YÖNÜ 
33/56: 68/1-4; 94/1-4; 17/79; 52/48; 33/6; 33/53; 48/1-2; 
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C. HZ. MUHAMMED'İN PEYGAMBERLİĞİ, 
YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Peygamberliği 
73/1-7; 73/15; 38/86; 7/158; 36/1-4; 28/85-88; 10/2; 10/108¬ 
109; 6/19-20; 16/64; 21/107; 3/164; 33/40; 33/45-48; 4/166; 
13/30; 76/23-25; 62/2-4; 48/28-29; 5/15-16 5/19; 9/33; 
9/128-129' 
2. Yalnızca Allah'tan Aldığı Talimata Uyma Yükümlülüğü 
72/20-23; 10/15-17; 10/104-106; 10/108-109; 6/106; 34/50; 
39/11-14; 39/65-66; 40/66; 46/8; 69/44-47; 33/1-2; 13/37; 
3. Allah'tan Aldığını İletme ve Hakikati Duyurma (Tebliğ) Görevi 
81/24; 50/45; 72/22-23; 72/23; 28/56; 10/15-17; 12/103-104; 
15/94; 6/90; 16/82; 69/44-47; 5/67; 5/99; 
4. Uyarma (İnzar) ve Müjdeleme fTebşir) Görevi 
53/56; 74/1-6; 87/9; 38/65; 38/70; 25/56-57; 35/23-24; 
19/39; 19/97; 27/91-92; 6/51; 34/28; 46/9; 14/44; 22/49; 
48/8-9; 
5. Müslümanlar'ın Hz.Peygamber'e İtaat Yükümlülükleri 
4/59-65; 7/157; 3/31-32; 33/21; 4/80; 24/54; 

D. HZ. PEYGAMBER VE MUCİZE 
1. Hz.Peygamber'e Yöneltilen Mucize Talepleri 
74/52-53; 25/7-10; 25/21-22; 20/133-135; 17/59; 17/90-96; 
10/20; 11/12; 15/7-8; 15/14-15; 6/7-8; 6/37; 6/109-111; 
6/124; 6/158; 21/5; 29/50-51; 2/118; 2/209-210; 3/183; 
4/153; 13/7; 13/27; 13/31; 
2. İsra Olayı 
17/1; 17/60; 

E. HZ. PEYGAMBERİN AİLE HAYATI VE EŞLERİ 
33/6; 33/53-55; 33/28-34; 33/37; 33/50-52; 33/59; 33/57-58; 
24/11-20; 66/1-5; 

F. HZ. PEYGAMBERE YÖNELİK UYARILAR 
80/1-12; 33/1-3; 33/37-39; 28/86-88; 17/73-75; 17/86-87; 
10/94-95; 11/12; 6/35; 6/52-55; 18/6; 18/28; 16/126; 8/67¬ 
68; 3/128; 4/105-113; 68/48; 9/43; 

G. HZ. PEYGAMBERE YÖNELİK TESELLİLER 
73/10-11; 93/1-11; 94/1-4; 108/1-3; 38/17; 36/76; 35/4; 
35/25-26; 20/131-132; 27/70; 27/78-81; 10/65; 15/87-89; 
15/97-99; 6/33-35; 31/23-24; 40/4-5; 40/55; 40/77; 44/58¬ 
59; 46/35; 51/52-54; 16/127-128; 52/48-49; 30/60; 47/13; 
76/23; 
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H. HZ. PEYGAMBERİN VE MÜSLÜMANLARIN 
MÜCADELELERİ 

1. Hicret öncesi Dönem 
a) Hz.Peygamber'in Kavmiyle İhtilafı 
96/9-10, 14-19; 68/8-9; 68/10-16; 68/46; 68/51; 109/1-6; 
53/33-37; 106/1-4; 50/1-5; 50/45; 86/15-17; 54/1-5; 38/1-11; 
72/19-23; 25/4-6; 25/40-42; 25/52; 35/42-44; 19/77-80; 26/3¬ 
6; 28/47-51; 28/57; 17/47-48; 17/76-77; 10/41; 12/108; 15/6¬ 
8; 15/88-99; 6/19; 6/46-47; 6/56-58; 6/65-67; 6/135; 37/35¬ 
40; 37/167-170; 34/7-9; 34/31; 34/43-49; 39/64-67; 41/26; 
41/41-42; 41/52; 42/15; 42/24; 43/5-10; 43/29-32; 43/57-60; 
43/78-80; 43/83; 43/88-89; 45/19; 46/7; 46/11; 51/7-11; 
51/52-55; 21/1-6; 21/36; 21/45-46; 23/68-74; 23/81-83; 
52/29-49; 70/36-42; 8/30-34; 13/6; 13/43; 
b) Habeşistan'a Hicret 
39/10; 16/41-42; 16/110; 
c) Mekke'de Kitap Ehli İle ilişkiler 
26/196-197; 27/76; 11/17; 6/92; 6/159; 34/6; 43/45; 23/53¬ 
56; 29/46-47; 13/36; 
2. Hicret 
a) Hicret, Muhacirler ve Ensar 
59/9-10; 17/76-77; 29/56-60; 2/218; 8/72-75; 9/40; 9/100; 
b) Hicret Etmeyenler ve Mekke Devri Münafıkları 
8/72; 4/88; 29/2-11; 22/11-13; 
3. Hicret Sonrası Dönem 
a) Hz.Peygamber'in Müslümanlarla İlişkileri 
aa) Müslüman Cemaatin Medine'deki Genel Durumu 
2/104; 2/143; 8/26; 8/63; 3/100-106; 3/110; 57/10-11; 65/10¬ 
11; 58/22; 49/14-18; 48/29; 9/71; 9/90-92; 9/102-105; 9/117¬ 
119; 9/122; 110/1-3; 
ab) Müslüman Cemaatin Hz.Peygamberle İlişkileri 
8/24-25; 33/6; 33/53-54; 33/56; 33/69-71; 60/12-13; 24/62¬ 
63; 58/10-13; 49/1-5; 49/7-8; 62/11; 9/128; 
b) Münafıklar ve Bedevilerle İlişkiler 
2/8-20; 2/204-206; 8/49; 3/118-120; 33/57-58; 33/60-62: 
4/60-68; 4/72-73; 4/81; 4/138-143; 4/145-146; 47/16; 47/20¬ 
32; 59/11-17; 24/47-50; 24/53-54; 63/1-8; 58/8; 58/14-21; 
9/53-59; 9/61-70; 9/73-80; 9/84-85 9/97-99; 9/101; 9/106¬ 
110; 9/120-121; 9/124-127; 
c) Medine'de Kitap Ehli Üe İlişkiler 
6/20; 2/40-48; 2/75-80; 2/109; 2/120-121; 2/135-140; 2/142; 
2/146; 2/211; 3/21-25; 3/60-75; 3/98-99; 3/110-115; 3/184; 
4/44.47; 4/49-55; 4/153-162; 59/2-6; 5/15; 5/18-19; 5/57-63; 
5/68; 5/77; 5/13; 5/41-45; 5/64-66; 5/78-85; 9/30-31; 
d) Mekkeli Müşriklerle İlişkiler 
da) Bedir 
38/11; 2/190-194; 2/217-218; 8/5-19; 8/41-54; 8/67-71; 3/13; 
3/123-128:22/39; 
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db) Uhud 
8/36-40; 3/121-122; 3/140-143; 3/151-159; 3/165-168; 3/171¬ 
175; 
dc) Hendek 
33/9-27; 
dd) Hudeybiye Barış Antlaşması 
48/10-27; 
dg) Mekke'nin Fethi 
60/1-3; 48/1-3; 48/27; 9/7-16; 9/23-24; 
e) Mekke'nin Fethinden Sonraki Savaşlar 
ea) Huneyn 
9/25-27; 
eb) Tebûk 
9/1-6; 9/28-29; 9/38-50; 9/81-83; 9/90-96; 9/106; 
f) Dinden Çıkma (İrtidad) Olayları 
16/106; 2/217; 3/86-91; 4/115; 4/137; 5/54; 

TARİH VE KISSALAR 

A. TARİH 
1. Kur'an'da Tarihin Anlatılış Amacı 
50/36-37; 54/51; 7/100-102; 20/128; 11/120; 12/111; 16/36; 
32/26; 2/134, 141; 2/214; 60/4; 60/6; 4/164-165; 47/10-11; 
22/42-45; 
2. Tarihin İşleyişinde Yasahlık (Sûnnetullâh) 
7/34; 35/42-43; 35/45; 26/208-209; 17/16-17; 17/58; 17/76¬ 
77; 10/11; 10/19; 15/12-13; 15/4-5; 40/82-85; 18/55; 18/58¬ 
59; 23/43; 8/38; 8/53; 1/137; 33/38; 33/60-62; 58/20-21; 
48/22-23; 
3. Toplumların Yok Oluşları (Helak) 
89/1-14; 50/12-14; 50/36; 7/34; 7/4-5; 25/38-39; 35/45; 
28/58-59; 17/58; 10/13-14; 10/19; 10/49; 11/100-103; 40/5-6; 
40/82-85; 43/5-8; 46/27-28; 18/58-59; 16/61; 21/11-15; 
21/95; 23/43; 69/9-10; 47/13; 13/32; 
4. Toplumların Yok Oluşlarım Doğuran Nedenler 
53/50-54; 38/12-14; 28/58-59; 17/16-17; 11/117; 6/123; 
6/131-132; 6/42-45; 40/21-22; 16/26; 14/13-15; 21/41; 30/47; 
29/38-40; 8/53; 65/8-10; 64/5-6; 
5. Allah'ın Tarih İçinde inananlara ve İyilere Yardımı 
26/227; 28/5-6; 12/110; 37/171-173; 40/51; 14/13-14; 
21/105; 32/24; 8/26; 8/40; 33/27; 47/11; 24/55; 22/38; 
22/40; 22/41; 
6. Hz.Muhammed'in Karşıtlarına Yönelik Helak ve Azap Tehditleri 
68/44-45; 73/15-19; 102/1-8; 53/55-62; 85/17-20; 50/12-14; 
50/36; 54/43-46; 54/51; 38/15-16; 7/94-99; 7/181-185; 72/24¬ 
25; 36/31-32; 36/48-50; 19/73-75; 19/98; 20/128-129; 26/202-
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207; 27/71-72; 17/68-69; 10/46-51; 10/102-103; 11/8; 11/121¬ 
122; 12/107; 6/133-135; 37/171-179; 34/29-30; 39/25-26; 
39/39-40; 39/54-58; 41/13; 43/41-42; 43/66; 44/9-16; 46/35; 
51/59-60; 16/1; 16/33-34; 16/36; 16/45-47; 14/19-20; 21/37¬ 
38; 21/42-44; 23/75-77; 23/93-95; 32/21-22; 32/28-30; 52/44¬ 
47; 67/16-18; 67/28-30; 70/40-42; 29/52-55; 8/25; 33/60-62; 
47/13; 13/31; 22/42-44; 22/47-48; 58/5; 58/20-21; 

B. PEYGAMBER KISSALARI 
37/181; 
1. Hz. Adem ve Ailesi 
7/11-25; 20/115-123; 15/28-43; 2/30-39; 5/27-31; 
2. Hz. İdris 
19/56-57; 21/85; 
3. Hz. Nuh 
54/9-16; 7/59-64; 25/37; 26/105-122; 10/71-73; 11/25-49; 
37/75-82; 51/46; 71/1-28; 21/76-77; 23/23-30; 69/11-12; 
29/14-15; 
4. Hz. Hud ve Ad Kavmi 
54/18-21; 7/65-72; 26/123-140; 11/50-60; 41/14-16; 46/21¬ 
26; 51/41-42; 69/4-8; 
5. Hz. Salih ve Semûd Kavmi 
91/11-15; 54/23-31; 7/73-79; 26/141-159; 27/45-53; 11/61¬ 
68; 15/80-84; 41/17-18; 51/43-45; 69/4-5; 
6. İbrahim Ailesi 
a) Hz. İbrahim, İsmail ve İshak 
38/45-49; 19/41-50; 19/54-55; 26/69-73 11/69-76; 15/51-60; 
6/74-78; 37/83-113; 43/26-28; 51/24-37; 16/120-122; 14/35¬ 
41; 21/51-73; 29/16-17; 29/24-27; 2/124-132; 2/258; 2/260; 
3/67; 60/4-6; 22/26; 
b) Hz. Yakup ve Yusuf 
19/58; 12/4-102; 2/130-134; 3/93; 
7. Hz. Lut 
54/33-39; 7/80-84; 26/160-175; 27/54-58; 11/74-83; 15/61¬ 
77; 37/133-138; 21/74-75; 29/28-35; 
8. Hz. Eyüp 
38/41-44; 6/84; 21/83-84; 4/163; 
9. Hz. Şuayb ve Medyenliler 
7/85-93; 26/176-191; 15/78-79; 29/36-37; 
10. Hz. Musa, Harun ve İsraÜoğullan 
73/16; 54/41-42; 7/103-156; 7/159-171; 25/35-36; 19/51-53; 
20/9-101; 26/10-68; 27/7-14; 28/3-43; 17/101-104; 17/2-8; 
10/75-93; 11/96-97-100; 11/110-111; 6/146; 6/154; 37/114¬ 
122; 40/23-46; 43/46-56; 44/17-33; 51/38-40; 18/60-82; 14/5¬ 
8; 23/45-49; 32/23-25; 79/15-26; 2/49-74; 2/83-93; 2/246¬ 
252; 3/93-94; 61/5; 5/12-13; 5/20-26; 5/70-71; 
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11. Hz. Davud ve Süleyman 
38/17-40; 27/15-44; 17/55; 34/10-14; 21/78-82; 2/251; 
12. Hz. Üyas, Elyese'a ve Zûlklfl 
38/48; 37/123-132; 21/85; 
13. Hz. Yunus 
68/48-50; 10/98; 37/139-148; 21/87-88; 
14. İmran Ailesi 
a) Hz. Zekeriya ve Yahya 
19/1-15; 21/89-90; 
b) Hz. İsa ve Meryem 
19/16-34; 43/59; 43/63-65; 21/91-92; 23/50; 2/253; 3/35-37; 
3/42-59; 4/156-159; 4/171-172; 61/6; 5/110-119; 5/72; 5/75; 

C. DİĞER TARİHİ ŞAHSİYETLER, TOPLULUKLAR VE OLAYLAR 
1. Lokman 
31/12-19; 
2. Zûlkarneyn ve Ye'cüc-Me'cüc 
18/83-98; 
3. Ashâb-ı Kehf 
18/9-22; 
4. Ashâb-ı Uhdûd 
85/4-9; 
5. Ashâb-ı Karye 
36/13-29; 
6. Tûbba' Kavmi 
50/14; 44/37; 
7. Ress Halkı 
50/12-14; 25/38-39; 
8. Sebeliler 
27/22-44; 34/15-21; 
9. Romalılar 
30/1-6; 
10. FÜ Olayı 
105/1-5; 

MESELLER 

MESELLER 
2/26; 16/60; 16/74; 17/89; 18/54; 24/34; 25/33; 25/38-39; 
30/58; 39/27; 
1. Allah 
24/35; 
2. Allah'ın İlmi 
31/27; 
3. Kur'an'ın Mesajının Ağırlığı 
59/21; 
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4. Hz.Peygamber ve Arkadaşlarının Durumu 
48/29; 
5. Hakkın Kalıcılığı, Batılın Geçiciliği 
13/17; 
6. iyiliğin Bereketliliği, Kötülüğün Kısırlığı 
14/-26; 
7. İnsanın Çevresini Aşabilme Gücü 
66/10-12; 
8. Ölümden Sonra Dirilme 
2/259; 35/9; 
9. Dünya Nimetlerinin Geçiciliği 
10/24; 18/45; 57/20; 
10. Malını Allah Yolunda Harcayanların Durumu 
2/261; 
11. Malını Gösteriş İçin Harcayanların Durumu 
2/264-266; 
12. Mü'min-Kafîr Karşılaştırması 
6/122; 7/58; 11/24; 16/-76; 28/61; 
13. Kalbin Karılaşması 
2/74; 
14. İnkarcıların, İlahi Çağn Karşısındaki Durumlan 
2/171; 
15. İnkarcıların Yapmış Olduklan İyiliklerin Boşa Çıkması 
3/117; 14/18; 24/39-40; 
16. Putları Yardıma Çağıranların Durumu 
13/14; 
17. Peygamberini Yalanlayan Toplumun Durumu 
16/112-113; 
18. Allah'a Eş Koşanların Durumu 
22/31; 22/73; 29/41-43; 30/28; 39/29; 
19. Münafıkların Durumu 
2/17-20; 59/15-16; 
20.Bilginin Gerektirdiği Sorumluluğu Yerine Getirmeyenlerin Du
rumu 
62/5; 7/175-176; 
21. Allah'ı Unutarak Kendini Yeterli Görenlerin Durumu 
18/32-44; 
22Allah'ı Unutarak Malından İnfak Etmeyenlerin Durumu 
68/17-33; 


